Basic Mikrotik Training - Essentials (MTCNA )
Jakarta, 18 - 21 Februari 2019
SKYnet sebagai Mikrotik Training Partner bekerja sama dengan ATS Communication,
mengadakan pelatihan Mikrotik RouterOS dan Wireless selama 4 hari.
Pelatihan ini ditujukan kepada pengguna awal Mikrotik, dengan titik berat bahasan
pada kemampuan dasar jaringan dan pengenalan fungsi-fungsi dasar Mikrotik. Untuk
pengenalan fungsi-fungsi Mikrotik yang lebih advance, akan dilakukan training kelas
advance secara terpisah.
Pada setiap materi, akan diadakan praktek langsung menggunakan routerboard
Mikrotik, untuk mencoba fitur-fitur yang sedang dibahas.
Pada akhir masa training akan diadakan ujian resmi dari Mikrotik.com, peserta yang
lulus akan mendapatkan sertifikat dengan gelar MTCNA.
Peserta yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan ini DIHARAPKAN sudah
memiliki pengetahuan dasar mengenai TCP/IP dan jaringan.
Hasil pembelajaran MTCNA:
Dapat mengkonfigurasi, mengelola dan melakukan pemecahan masalah dasar perangkat
MikroTik RouterOS, mampu memberikan layanan dasar kepada klien, memiliki dasar
yang kuat dan alat yang berharga untuk mengelola jaringan
Jadwal pelatihan sebagai berikut
Tanggal:
18 - 21 Februari 2019 – selama 4 hari
Jam:
08.00 - 17.00 WIB
Tempat:
MikroTik Training Center https://goo.gl/CGuQjk
Komplek Ruko Intercon Blok AA I No.27,
J. Meruya Ilir Raya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11650
Harga:
Rp 2.000.000,00
Kapasitas:
18 orang
Materi yang akan diberikan pada pelatihan ini meliputi:
• Pendahuluan
• DHCP
• Bridge
• Routing
• Wireless
• Firewall
• QoS
• Tunnel
• Lain-lain
• Hands on LABs

Fasilitas yang akan didapatkan oleh peserta:
1. Coffee Break pagi dan sore
2. Makan siang
3. Materi pelatihan
4. Kaos Mikrotik
5. Ujian Resmi dari Mikrotik.com pada hari terakhir.
6. Sertifikat (jika lulus ujian)
7. 1 unit Router Indoor, sekaligus digunakan selama pelatihan
8. 1 buah License MikroTik Level 4
Yang tidak termasuk dalam harga pelatihan ini adalah :
• Biaya konsumsi selain disebutkan di atas
• Biaya akomodasi dan transportasi peserta ke tempat pelatihan
Setiap peserta wajib membawa laptop, dengan spesifikasi :
• WiFi ready
• 10/100 ethernet port ready
• 2 buah kabel UTP cat5 (2 meter)
• Operating system Windows XP atau yang lebih baru
Tata cara pendaftaran:
1. Seluruh proses pendaftaran training akan dilakukan secara online dengan alamat
https://www.ats-com.net/mikrotik
2. Setelah pendaftaran dilakukan, kami akan mengkonfirmasikan apakah masih
tersedia tempat via email.
3. Pembayaran harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah
konfirmasi ketersediaan tempat diberikan.
4. Calon peserta yang tidak dapat melakukan pembayaran sampai batas yang
ditentukan akan dibatalkan pendaftarannya dan dapat diisi oleh peserta lain.
5. Pendaftaran Anda baru dianggap lengkap setelah kami menerima pembayaran.
6. Pendaftar harus memiliki account di website www.mikrotik.com. Jika Anda belum
memiliki account, segeralah lakukan proses pembuatan account.
Untuk informasih lebih lanjut, silahkan hubungi :
PT Asia Teknologi Solusi
Ruko Sentra Niaga Green Lake City Blok N/17
Duri Kosambi – Cengkareng
Jakarta Barat 11750
Telp +62-21-225-24-012 / +62-21-5010-2779
email : training@ats-com.net

