
Azure QuickStart
11.-12.09 - Oslo
16.-17.10 - Oslo

Teknisk introduksjonskurs til Azure. 
På dag en vil man gå gjennom den 
grunleggende strukturen i Azure 
og på dag to jobber man med et 
realistisk case med en fiktiv kunde. 
Kursene holdes av konsulenter fra 
Innofactor (tidligere Lumagate). 

ALSO sponser kurset, men deltakere 
må dekke eventuell reise og bo selv. 

NB! Kurset er forbeholdt forhandlere 
av CSP i ALSO Cloud Marketplace.

MS 20533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions   
19.-23.11 - Oslo

Dette er et 5-dagers kurs og neste steg etter ”Best practices for design & 
implementation in Azure”. Dette er første kurs og test i Azure MCSA sertifiseringen. 
Dette kurset dekker alt som skal til for å ha muligheten til å ta testen. Kurset er kun 
for våre registrerte forhandlere på CSP i ALSO Cloud Marketplace og koster NOK 
5.000,- (ord. pris: 22.500,-). Deltakere må dekke eventuell reise og bo selv.

Best practices for design & 
implementation in Azure 

13.-14.11 - Oslo

Dette er steg 2 for alle som har 
deltatt på Azure QuickStart. Her 
vil man være enda mer hands-on 
med veiledning av konsulenter fra 
Innofactor. De som har deltatt på 
kurset vil være i stand til å levere 
løsninger som er relevante for sine 
kunder. 

ALSO Sponser kurset, men deltakere 
må dekke eventuell reise og bo selv

ALSO SOFTWARE
 AKTIVITETER HØST 18



ALSO Cloud Basecamp
06.11 - Oslo

ALSO Cloud Basecamp er et heldags arrangement rettet mot cloud 
forhandlere i ALSO Cloud Marketplace. Under dagen vil du få muligheten til 
å lære mer om Microsoft Cloud økosystemet, ulike ISVer og deres tjenester 
og hvordan de bidrar til verdiøkende mersalg blant eksisterende Office 365 
kunder.

ALSO sponser kurset, men deltakere må dekke eventuell reise og bo selv. 
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ALSO Cloud Roadshow - Solutions in Action
23.10 - Stavanger, 24.10 - Bergen og 25.10 - Trondheim

ALSO Software skal ta turen rundt i Norge og denne gangen vil temaet være: 
Solutions in Action. Eventet vil starte 12 med en registrering og vare til 17. Der-
etter beveger vi oss videre for gøy og mat. På agendaen har vi temaer som: 
Nyheter fra Markedsplassen, Azure news, Moderne lisensiering, sikkerhet, ISVer 
og live demoer, så her er det mye nytt å få med seg!

ALSO sponser kurset, men deltakere må dekke eventuell reise og bo selv. 
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NetConnect 
Teknisk/Salgskurs

20.-21.09 - Oslo

Denne workshopen er for ALSO 
Cloud forhandlere som ønsker å 
øke deres tjenestesalg og skape 
merverdi med Office 365. Gjennom to 
dager vil dere få en grunnleggende 
teknisk forståelse av NetConnect 
løsningen og Love Your Files. I tillegg 
vil dere også få en nøye salgstrening, 
så dere kan selge løsningen til 
kundene deres og gi de den 
nødvendige opplæringen.

PersondataSupport 
Teknisk/Salgskurs

09.-10.10 - Oslo

Azure Stack Workshop
03.-05.10 - Stuttgart

Bli med oss til Stuttgart for et 
dypdykk i Azure Stack. Vi skal ha 
workshop med noen av de fremste 
på Azure Stack i Europa, og sammen 
med CTglobal og Lenovo vil vi 
utforske i hvilke anledninger Azure 
Stack gjør seg best.



Aktiviteter:

• Azure QuickStart, september: Les mer - Meld meg på!

• Azure QuickStart, oktober: Les mer - Meld meg på!

• Best practices for design & implementation in Azure: Les mer - Meld 
meg på!

 
• MS 20533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions:   

Les mer - Meld meg på!

• Azure Stack Workshop: Les mer - Meld meg på!

• ALSO Cloud Roadshow: Les mer - Meld meg på!

• ALSO Cloud Basecamp: Les mer - Meld meg på!

• NetConnect salg/teknisk: Les mer - Meld meg på!

• PersondataSupport salg/teknisk: Les mer - Meld meg på!

LINKER FOR 
PÅMELDING

https://www.alsosoftware.no/azurequickstart
http://marketing.also.dk/ext/form/entry.php?m=275333a5261354487dc085dff34fb226f223392&Origin=Direct
https://www.alsosoftware.no/azurequickstart
http://marketing.also.dk/ext/form/entry.php?m=275333a5261354487dc085dff34fb226f223392&Origin=Direct
http://marketing.also.dk/ext/form/entry.php?m=276704a6e0c76095ea950262e0c4ab6ec23c524&Origin=Direct
http://marketing.also.dk/ext/form/entry.php?m=276704a6e0c76095ea950262e0c4ab6ec23c524&Origin=Direct
https://www.glasspaper.no/en/courses/ms-20533-implementing-microsoft-azure-infrastructure-solutions/
http://marketing.also.dk/ext/form/entry.php?m=276699a276c12a47aa53b19a6c6e19995d6654e&Origin=Direct
file:C:\Users\Trine\OneDrive%20-%20ALSO%20Holding%20AG\ALSO\Markedsf%C3%B8ring\Aktiviteter\FY19%20-%20H1\Stuttgart%20tur\Invitasjon%20Stuttgart.pdf
http://marketing.also.dk/ext/form/entry.php?m=275115a98ab8d2871e2823e59dad3f7dc9dc8cd&Origin=Direct
http://marketing.also.dk/ext/form/entry.php?m=276316a8a13ee9757d8c4ceb4598366209d810f&Origin=Direct

