
 

 

 
Bilişimin her geçen gün artan önemi bizleri de farklı bilgiler ile karşılaştırmakta. Özellikle iş dünyası bu 
güncel bilgileri alma, işleme ve kendince yorumlama yetisine sahip olmak zorundadır. Bu neden ile 
birçok uygulama ve yazılım firmalar tarafından kullanılmaktadır. Özellikleri itibari ile farklılık gösteren bu 
uygulamalar, daha etkin bir web ve iş akışı için firmaların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bunlar 
içinde yer alan Configuring And Administering MS SharePoint 2010 gerçek anlamda farklı şekillerde 
faydalar sunan bir yazılım bütünüdür. Görevlerin oluşturulması, dosya sunucularının yapılandırılması, iş 
akışlarının otomatik bir şekle sokulmasına yardımcı olmaktadır. Büyük, orta ve küçük işletmeler için 
oldukça ideal bir kullanım kolaylığına da sahiptir. Güncel verilere anında ve her yerden ulaşılabilmesini 
sağlamaktadır. Bu da iş akışının çok daha hızlı ve etkili bir şekilde ilerlemesine, çalışanların güncel 
olmasına ve hızlı bir ilerleme oluşmasına yardımcı olur. Bu neden ile bu uygulamaları bilenler firmalar 
için vazgeçilmez elemanlar olarak yerini alırlar. 
Sizler için sunulan bu özel bilişim ve database eğitimleri, çok farklı gereksinimleri karşılayabilecek 
düzeye gelmeniz için idealdir. Bu şekilde firmalara geniş ufuklar açan en özel uygulamalar ile daha ileri 
ve teknolojik bir alt yapı kurulmasında görev alabilirsiniz. İyi bir Configuring And Administering MS 
SharePoint 2010 eğitimi sayesinde, kariyerinizi çok değişik bir alanda rahatlıkla gerçekleştirme şansını 
da bu şekilde yakalarsınız. Kendiniz ya da firmanız için bu eğitimi alarak, çok gelişmiş bir şekilde 
ilerleme kaydetmeniz de mümkün olacaktır. Çift yönlü olarak gelen dataların öncelikle okunması, 
ardından yazılması işlemleri bu uygulamalar sayesinde hızlı bir biçimde gerçekleşecektir. Ayrıca birçok 
Microsoft Office uygulaması ile de entegre çalışabilme özelliği bulunmaktadır. Bu şekilde verileri içeri ve 
dışarı alabilme kolaylığını da sağlamaktadır. İşlerin yönetiminde ciddi bir kalite yaratan bu uygulamalar, 
artık firmaların en sık tercih ettiği ve farkına biraz da geç vardıkları bir sistem. Bu neden ile ileriye dönül 
ciddi bir kariyer içinde sizler de ilk sıraları alabilirsiniz. Sunucuların daha aktif yönetim ve kullanıcı odaklı 
çalışması bakımından rakipsiz bir uygulama edinilmiş olacaktır. 
Günümüzde verilen saklanması, edinilmesi ve değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Özellikle iş 
dünyasında bu tarz uygulamalar farklı şekillerde gereksinimler içinde yer almaktadır. Sizler de bu özel 
uygulamalar içinde popüler olanları tercih edebilirsiniz. Bireysel ya da kurumsal olarak en rahat hakim 
olabileceğiniz Configuring And Administering MS SharePoint 2010 uygulaması, eğitimlerimiz ile en 
üst seviyeye ulaşacaktır. En ideal şekilde karşınıza çıkacak olan bu etkileyici ve farklı sistem, sizlerin ve 
kurumun başarısını hızlı bir şekilde yükseltecek özellikleri taşımaktadır. Kullanım kolaylıkları, hızı ve 
güvenirliği yüksek olan bu yazılımlar ile üstün bir database oluşturmak, kullanmak ve incelemeler 
yapmak mümkün olacaktır. 
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