Esri Nederland
Opleidingen 2015

meer informatie?
esri.nl/opleidingen

• Meer dan 20 jaar ervaring in training geven aan meer dan 18.000 gebruikers.
• Docenten zijn gecertificeerd door Esri en Comptia CTT+ en garanderen daarmee hoge leskwaliteit.
• Meer dan 70 trainingen gericht op het ArcGIS-platform.
• Altijd toegang tot uw trainingsmateriaal via onze online leeromgeving.
• Begeleiding bij kennismanagement. Wij begeleiden u bij het bepalen van leerpaden voor u en uw organisatie.
• Trainingen sluiten aan op het wereldwijd erkende Esri-certificeringsexamen.
• Klanten waarderen onze trainingen met een 8,6.
• Diverse trainingsvormen mogelijk.

daarom Esri Nederland Opleidingen
esri.nl/opleidingen

e-learning

Training volgen in uw eigen tijd en eigen tempo.

inschrijftrainingen

Direct inschrijven voor een klassikale training met een docent voor de klas op één van onze vestigingen.

groepstrainingen

Met meerdere collega’s gezamenlijk dezelfde training volgen met een docent op een moment en plaats naar keuze.

maatwerktrainingen

Esri Nederland Opleidingen
Al meer dan 20 jaar geeft Esri Nederland met veel betrokkenheid, passie en deskundigheid training aan GIS-gebruikers. En ook
dit jaar is het onze missie om gebruikers van geo-informatie succesvol te maken. Ons aanbod bestaat dan ook uit trainingen
en trainingsvorm geschikt voor zowel de beginnende GIS-gebruiker als de GIS-specialist. Uit onze evaluaties blijkt elk jaar weer
dat het opdoen van de juiste kennis en vaardigheden bijdragen aan het succes.
Het managen van kennis, daar gaat het om. De juiste kennis en vaardigheden opdoen voor u, uw medewerkers en uw organisatie. Om zo het meeste rendement uit de organisatie te halen. Dit doen we al jaren en zullen we de komende jaren ook blijven
doen met een breed en gespecialiseerd aanbod dat altijd voor u toegankelijk is via onze online leeromgeving. Niet alleen
stemmen we graag met u de inhoud af, maar ook de juiste trainingsvorm die bij u en uw medewerkers passen.

Training volgen op maat van uw organisatie, uw data en/of uw processen.
Kortom, Esri Nederland draagt nu en in de toekomst graag bij aan het succes van uw organisatie, uw collega’s en uzelf.

training on the job

Samen met een specialist van Esri Nederland krijgt u de begeleiding direct achter uw eigen systeem.

winter/summerschool

Tijdens de rustige winter- en zomerperiode in korte tijd veel kennis en vaardigheden opdoen.

workshops

Door hands-on sessies snel en praktijkgericht kennis en ervaring opdoen met een bepaald thema en/of product.

masterclasses

Diverse onderwerpen worden door externe sprekers van toonaangevende organisaties vertaald naar uw eigen
organisatie. Denk aan GIS binnen de organisatie, informatie-management en architectuur.

“Een goede maatwerktraining die
perfect aansluit op de praktijk.”
“Dankzij het goede intakegesprek kwamen
we erachter dat ik mij kon inschrijven voor
een gevorderde training.”

PLAN UW ROUTE MET

LEERPADEN

WAAR WILT U NAAR TOE GROEIEN?

Esri Nederland denkt graag met u mee. Vanuit onze kennis
en ervaring in het trainen, hebben we leerpaden opgesteld.
Zo kunt u gemakkelijker uw opleidingstraject bepalen. Hier
vindt u een overzicht van de leerpaden.

SCHRIJF U IN OP ESRI.NL/OPLEIDINGEN
FUNCTIONEEL BEHEERDER ARCGIS FOR DESKTOP

CARTOGRAAF

Is bekend met en verkent de mogelijkheden van ArcGIS for Desktop-functies en

Draagt zorg voor de opmaak en kwaliteit van de

fungeert eveneens als aanspreekpunt voor zowel gebruikers als management.

kaarten.

Introductie in
ArcGIS Pro voor
GIS-professionals
2 dagen

DESK I: Introductie
in GIS-concepten
met ArcGIS for
Desktop 2 dagen

Services
publiceren
met ArcMap
1 dag

DESK II: Gebruik
van ArcGIS for
Desktop
3 dagen

Gebruik van
de geodatabase
3 dagen

DESK III: Databeheer en analyses
in ArcGIS for
Desktop 3 dagen

Informatieproducten
maken met
ArcGIS Online
1 dag

Ontwikkelt en past applicaties aan op basis van behoefte aan

Voert gegevens in, bewerkt data, analyseert en controleert data

specifieke functies.

op kwaliteit.
ArcGIS for
Server: delen op
het web
2 dagen

Introductie geodatabase in ArcGIS
for Desktop
2 dagen

Scripting
met Python
3 dagen

Services publiceren
met ArcMap
1 dag

Informatieproducten
maken met
ArcGIS Online
1 dag

DESK III: Databeheer
en analyses in
ArcGIS for
Desktop 3 dagen

Cartografie
met ArcGIS
3 dagen

Werken met cartografische representatie geodatabase
2 dagen

FUNCTIONEEL BEHEERDER
ARCGIS FOR SERVER (WEB)
Beheert en configureert webservices en fungeert als
management, wanneer het gaat om ArcGIS for
Server-functies.

Heeft een overview van de
GIS-mogelijkheden binnen én
buiten zijn afdeling.
Nederlandstalig,
Nederlands materiaal

DESK I: Introductie
in GIS-concepten
met ArcGIS for
Desktop 2 dagen

DESK II: Gebruik
van ArcGIS for
Desktop
3 dagen

Introductie ArcGIS
for Server: delen
op het web
2 dagen

Beheer ArcGIS
for Server
3 dagen

De manager
en GIS
1 dag

Naar
esri.nl/opleidingen

3 dagen

Gebruik van de
geodatabase
3 dagen

Gebruik en beheer
van GeoWeb
2 dagen

Introductie
GeoWeb-workflows
2 dagen

Services publiceren
met ArcMap
1 dag

Informatieproducten
maken met
ArcGIS Online
1 dag

Kwaliteitsborging
en kwaliteitscontrole
van geodata
2 dagen

Tekenen in
ArcGIS for
Desktop
2 dagen

Ontwikkelen van
add-ins in ArcGIS
for Desktop
met Python 1 dag

Gebruikt GIS voor het raadplegen van
gegevens.

GIS-ANALIST
Verzamelt data, controleert deze op kwaliteit en gebruikt data voor analyses binnen
zijn vakgebied..

DESK I: Introductie
in GIS-concepten
met ArcGIS for
Desktop 2 dagen

DESK III: Databeheer en analyses
in ArcGIS for
Desktop 3 dagen

DESK II: Gebruik
van ArcGIS for
Desktop
3 dagen

Gebruik van
de geodatabase
3 dagen

Services publiceren
met ArcMap
1 dag

Informatieproducten
maken met
ArcGIS Online
1 dag

Nederlandstalig,
Engels materiaal
Ook als e-learning
beschikbaar

DESK II: Gebruik
van ArcGIS for
Desktop
3 dagen

Webmaps en
apps maken
met ArcGIS Online
1 dag

Geavanceerde
analyses met
vector- en rasterdata: 3 dagen

Werken met
de ModelBuilder
1 dag

TECHNISCH BEHEERDER/
DATABASE ADMINISTRATOR
GEODATA

Kwaliteitsborging
en kwaliteitscontrole
van geodata
2 dagen

Configureert, beheert, en analyseert

ArcGIS
Network
Analyst
2 dagen

GIS-databases op rechten, privileges en
beperkingen voor gebruikers, kwaliteit en
performance.

Introductie in de
ontwikkeltaal
Python
1 dag

Scripting
met Python
3 dagen
ArcGIS 3D
Analyst
2 dagen

Geodesign
2 dagen

DESK I: Introductie
in GIS-concepten
met ArcGIS for
Desktop 2 dagen

DESK II: Gebruik
van ArcGIS for
Desktop
3 dagen

Introductie in
ArcGIS Pro voor
GIS-professionals
2 dagen

aanspreekpunt voor zowel gebruikers als

GIS-MANAGER

DESK I: Introductie
GIS-concepten
met ArcGIS for
Desktop 2 dagen

RAADPLEGER

Rasterdata
beheren met
ArcGIS
2 dagen

Kwaliteitsborging
en kwaliteitscontrole
van geodata
2 dagen

ArcGIS for Desktop
programmeren
met add-ins
2 dagen

Introductie in de
ontwikkeltaal
Python
1 dag

DESK II: Gebruik
van ArcGIS for
Desktop
3 dagen

Webapplicaties
maken met ArcGISAPI for JavaScript.
3 dagen

Scripting
met Python

Introductie in
de ontwikkeltaal
Python
1 dag

ArcGIS 3D
Analyst
2 dagen

ArcGIS Data
Interoperability
2 dagen

System
architecture
design voor GIS
2 dagen

MUTEERDER

DESK I: Introductie
in GIS-concepten
met ArcGIS for
Desktop 2 dagen

Werken met
de ModelBuilder
1 dag

DESK I: Introductie
in GIS-concepten
met ArcGIS for
Desktop 2 dagen

ONTWIKKELAAR

CityEngine
2 dagen

Ontwikkelen van
add-ins in ArcGIS
for Desktop
met Python 1 dag

Introductie
geodatabase
in ArcGIS
2 dagen

ArcGIS Data
Interoperability
2 dagen

Datamanagement
in de multi-user
geodatabase
3 dagen

Workshop
beheer multi-user
geodatabase voor
Oracle 1 dag

Versiebeheer in
de multi-user
geodatabase
3 dagen

2015
Trainingen
Trainingen

e-learning
e-learning

dagen

tarief

Algemeen
Algemeen

Trainingen
Trainingen

e-learning

dagen
dagen

tarief

ArcGIS
forServer
Server
ArcGIS for

De manager en GIS

1

480

Introductie ArcGIS for Server: delen op het web

2

950

System Architecture Design voor GIS

2

950

Beheer ArcGIS for Server

3

1700

Gebruik en beheer GeoWeb

2

950

Introductie GeoWeb-workflows

2

950

Basistrainingen
Basistrainingen

GeoWeb

DESK I: Introductie in GIS-concepten met ArcGIS for Desktop

2

950

DESK II: Gebruik van ArcGIS for Desktop

3

1400

Analyseren,
muterenen
envisualisatie
visualiseren
Analyseren, muteren

ArcGIS
Online
ArcGIS Online

DESK III: Databeheer en analyses in ArcGIS for Desktop

3

1400

Tekenen in ArcGIS for Desktop

2

950

Cartografie met ArcGIS

3

1550

Werken met cartografische representaties in de geodatabase

2

950

Scripting
metPython
Python
Scripting met

Werken met de ModelBuilder

1

480

Introductie in de ontwikkeltaal Python

1

450

Werken met CAD-data in ArcGIS for Desktop

1

Scripting met Python in ArcGIS

3

1700

Kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole van geografische data

2

Ontwikkelen van add-ins in ArcGIS for Desktop met Python

1

Wat is er nieuw in ArcGIS for Desktop

2

Ontwikkelen
1150

Geodesign

2

Webapplicaties maken met de ArcGIS API for JavaScript

3

Introductie in ArcGIS Pro voor GIS-professionals

2

ArcGIS for Desktop programmeren met add-ins

2

Certificering
Building Desktop Applications Using the ArcGIS Runtime SDK for Microsoft WPF

2

1150

950

Datamanagement
Datamanagement

Webmaps en apps maken met ArcGIS Online

1

Services publiceren met ArcMap

1

Informatieproducten maken met ArcGIS Online

1

Ontwikkelen met webapplicaties
1150

Introductie geodatabase in ArcGIS

2

950

Skills Review ArcGIS for Desktop Associate

2

950

Rasterdata beheren met ArcGIS

2

950

Skills Review ArcGIS Desktop Professional

2

950

Gebruik van de geodatabase

3

1400

Datamanagement in de multi-user geodatabase

3

1700

Versiebeheer in de multi-user geodatabase

3

1700

Workshop beheer multi-user geodatabase voor Oracle

1

Deze informatie is met zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Er doen zich soms wijzigingen voor.
Kijk voor het meest actuele trainingsaanbod en prijzen op esri.nl/opleidingen.

esri.nl/opleidingen

Extensies
ArcGIS for Desktop-extensies
ArcGIS 3D Analyst

2

950

Analyses met vector- en rasterdata (Spatial Analyst)

3

1400

ArcGIS Network Analyst

2

950

ArcGIS Data Interoperability

2

ArcGIS Workflow Manager

3

ArcGIS Data Reviewer

2		

GEONIS

2

CityEngine

2

“In de trainingscentra hangt
een prettige sfeer en de locatie
ligt op een ideale afstand van
het NS-station.”

Nieuwe trainingen & workshops
ArcGIS Online
•

Webmaps en apps maken met ArcGIS Online (1 dag)

•

Tijdens deze workshop leert u hoe u eenvoudig een web-applicatie kan maken op basis van bestaande gegevens.

•

•

Services publiceren met ArcMap (1 dag)

•

Leer om vanuit ArcMap services aan te maken, in webmaps te gebruiken en hier een webapplicatie van te maken.

•

•

Informatieproducten maken met ArcGIS Online (1 dag)

•

Leer welke tools er nodig zijn om tot een goed informatieproduct te komen.

•

•

ArcGIS Online: inrichten en beheer (1 dag)

•

Ontdek als beheerder de ins en outs voor het inrichten van het portaal zoals gebruikers aanmaken en uitnodigen,
groepen aanmaken en gebruikers rechten geven.

ArcGIS Pro
•

Introductie in ArcGIS Pro voor GIS-proffesionals (2 dagen)

•

Met ArcGIS Pro worden uw projecten sneller uitgevoerd en zijn ze sneller en eenvoudiger te delen dan tot nu toe
mogelijk was. deze workshop is bedoeld voor ervaren ArcGIS for desktop-gebruikers.

Esri Certificeringsprogramma
waarom
certificeren?
Voordelen voor u
• Toetst uw ArcGIS-kennis en ervaring.
• Onderscheidt u op de arbeidsmarkt.
• Verzekert dat u alles uit ArcGIS haalt.
• Geeft vorm aan uw eigen groei en ambitie.

Voordelen voor uw organisatie
• Maximaliseert het rendement van

Voor het meest actuele overzicht verwijzen wij u graag naar esri.nl/opleidingen.

ArcGIS-producten.
• Investeert doelgericht in medewerkers.
• Maakt opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers helder.
• Toont de kennis en ervaring binnen uw organisatie op basis van standaarden.
Esri Nederland biedt in voorbereiding op het certificeringsexamen een aantal specifieke trainingen.
Dit zijn de Esri Skills Review-trainingen. Ga naar esri.nl/opleidingen voor meer informatie.

