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Confluence Administrator
Skal du til eller sidder du til dagligt med ansvaret for administrationen af jeres Confluence? Har du brug for at lære de
mest vigtige adminsitrative opgaver at kende? Du får en omfattende gennemgang af Confluence, og vi gennemgår
generel rettighedstyring, og hvordan du effektivt administrerer Confluence spaces og dets indhold. Herunder hvordan
indhold struktures, så det er let at finde, bruge og rydde op. Kurset inkluderer en række eksempler, som er baseret på
realistiske scenarier fra virkeligheden samt praktiske øvelser i at administrere Confluence. Herudover er best practices
inkluderet for hvert emne.

Deltagerprofil
Confluence administratorer og Space administratorer.

Indhold
Confluence konfiguration
Oprettelse af brugere og generel sikkerhed
Space administration
Håndtering af indhold
Løbende administration

Udbytte
Konfigurere Confluence
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Konfiguration af adgang til jeres Confluence instans
Konfigurere de globale rettigheder
Håndtere indhold på tværs af spaces
Håndtere back up

Form ved virtuelt afholdelse
Kurset afholdes med fysisk tilstedeværelse eller virtuelt. De virtuelle afholdelser foregår live online med en eller flere
undervisere, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål samt tale med de andre kursister og lave opgaver og
gruppearbejde via 'breakout rooms'. Se mere i vores faq.

Kursusmateriale
Kurset bliver afholdt på dansk hvorimod materialet, der er udviklet af Atlassian, er på engelsk. Ved starten af kurset
udleveres et kompendium med slides og øvelser. Kursusdeltagere vil ved kursets afslutning modtage et Atlassian-udstedt
diplom for gennemførsel.

Underviser
Fælles for underviserne er at de har arbejdet en årrække i store offentlige og private organisationer. Både som fastansat
og konsulent. Underviserne kommer fra aety, som er autoriseret Atlassian Gold Solution Partner og de har alle
beskæftiget sig med Atlassians produkter i en årrække. Underviserne hjælper til hverdag offentlige og private
organisationer med at implementere Atlassians produkter, heriblandt Jira og Confluence.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Jette Ravn Merkel
+45 72202695
jetm@teknologisk.dk
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