
Meer en meer bedrijven moeten support gaan bieden aan 
Mac gebruikers. Sommige bedrijven switchen van een 
Windows omgeving naar een Mac omgeving, anderen 
hebben een Bring Your Own Device (BYOD) policy. Met de 
cursus Mac Support for PC Technicians leren Windows IT 
specialisten de verschillen tussen Windows en Mac OS X 
kennen, hoe ze problemen kunnen oplossen met de be-
schikbare middelen en hoe ze Mac’s integreren in een Win-
dows omgeving.

Doelgroep
Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor IT professionals, IT 
helpdesk medewerkers en systeembeheerders die in hun om-
geving ook te maken hebben met problemen met de Mac en 
ondersteuning moeten bieden aan de gebruikers daarvan.

Cursus omschrijving
De tweedaagse cursus Mac Support for PC Technicians is een 
intensieve cursus voor ervaren IT Windows Technici die ook 
Mac OS X gebruikers moeten of willen gaan ondersteunen. 
Deze cursus zal je laten zien welke tools en technieken tot je 
beschikking staan, hoe je ze moet gebruiken en je leert hoe je 
Mac’s kan integreren in een Windows omgeving.

Meer op de achterzijde...
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“Leer om effectief Mac 
systemen te configureren 

en ondersteunen!”

Mac Support for  
PC Technicians

Officiële CMM Training



Vervolg omschrijving
Tijdens de cursus leer je onder andere om Mac’s te configu-
reren, Disk Management te gebruiken, back-ups te maken en 
Microsoft Exchange configuraties op te zetten. Aan het einde 
van de cursus weet jij hoe je Mac gebruikers kunt ondersteu-
nen op een effectieve manier.

Ben je klaar voor de vervolgstap om Apple Certified Support 
Professional te worden of wil je in ieder geval de kennis heb-
ben? Volg dan bij College of MultiMedia de cursus OS X Yo-
semite 101 - Support Essentials. Haal je vervolgens succesvol 
het examen, dan ben je Apple Certified Support Professional, 
wat je een streepje voor geeft op de banenmarkt!

Deze cursus is ook een uitstekende voorbereiding op het 
Mac Integration Basics examen dat je online kunt doen bij 
Apple. Na het behalen van dit examen ben je Apple Certified 
Associate - Mac Integration 10.9.

Lesmateriaal
Tijdens de les wordt er actief gebruik gemaakt van een zelf 
ontwikkelde reader. 

Certificaat
Na de cursus krijg je een certificaat van deelname. 

Vervolgcursus
Na de cursus Mac Support for PC Technicians kun je de cursus 
OS X Yosemite 101 - Support Essentials volgen. Deze cursus 
is door Apple ontwikkeld en gaat nog dieper en breder in op 
het OS X besturingssysteem en het ondersteunen van klan-
ten en collega’s. Deze vervolgcursus geeft je ook de mogelijk-
heid om Apple Certified Support Professional te worden.

Onderwerpen

 - Configuring a new Mac
 - Managing Apple ID’s
 - The working environment, Dock, menubar etc.
 - How to obtain System information
 - Disk management: Disk utility, Disk images, Encryption
 - Installing OS X
 - Network configuration
 - Upgrading OS X
 - Timemachine back-ups
 - User Accounts
 - File system permissions
 - Authentication and authorization
 - Sharing resources
 - Printing and scanning
 - E-mail, contacts, agenda and Exchange configuration
 - Managing Apps
 - Processes and logging information 

-   Boot Process 
 
 
Benodigde voorkennis
-   Basiskennis van Windows
-   Ervaring met troubleshooting
-   Beheersing van de Engelse taal (lesmateriaal  
    en de software zijn Engelstalig) 
 
Maatwerk
Deze training kun je ook als maatwerk training aanvragen, 
toegespitst op jouw bedrijf, team of medewerker. Informeer 
vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Mac Support for  
PC Technicians

Omschrijving cursus
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Cursusduur:  2 dagen

Lestijden:  10.00 -17.00 uur 
 incl. koffie-en lunchpauze

Kosten:  Zie de Apple cursussen prijslijst 
 (cursus is exclusief iPad)


