
 

 

 

 

Farklı şekillerde karşımıza çıkan bilişim hizmetlerinin bir görünen, bir de görünmeyen yüzü vardır. 
Elbette ki tüm bilişim hizmetleri insanların ihtiyaçları doğrultusunda gelişim göstermektedir. Özellikleri 
itibari ile en farklı sonuçları alacağımız bu uygulamalara hakim olmak, kullanımlarını ve metotların nasıl 
işlediğini öğrenmek, kariyer ve gelişim için oldukça önemlidir. MS SharePoint 2010 Application 
Development eğitimi, farklı bir şekilde karşımıza çıkan özel bir uygulamanın öğrenilmesini 
hedeflemektedir. Özellikle kurumsal firmalarda dokümanların paylaşımını hedefleyen, bu şekilde sizler 
de ne özel sonuçları alabilirsiniz. Bilgilendirme amacı ile oldukça hızlı ve rahat bir kullanıma sahip olan 
bu uygulama, ağın geniş ve farklı olduğu kurumsal yapılarda bile oldukça iyi çalışmaktadır. Kurumlar 
arası ve kurum içinde, uzun dokümanların hızlı şekilde paylaşılmasına olanak tanıması nedeni ile 
gündeme geldiğinden beri ciddi bir şekilde kullanım alanı bulmuştur. Kullanıcıları kolaylık sağlayan bu 
sistem artık iş dünyasının vazgeçilmez sistemleri arasında yerini almıştır. 
Çıktığı günden bu yana farklı güncellemeler ile kullanıcıların eksik ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde 
karşılamayı hedefleyen bu uygulama, artık ciddi anlamda kullanıcıların en sık kullandığı ve tercih ettiği 
özel doküman paylaşma uygulaması olarak sağlam bir yer edinmiştir. Bir topluluk sitesi mantığı ile 
çalışan bu uygulama için öncelikle bir site oluşturulması gerekmektedir. İç ya da belirli bir yayına izin 
verilen bu site sayesinde, her bakımdan etkili ve kolay bir erişimi de sağlamaktadır. Sizler de MS 
SharePoint 2010 Application Development eğitimi alarak, iş dünyasının bu farklı ve kullanışlı 
uygulamasına en iyi şekilde yardımcı olabilirsiniz. Beklentilerinize uygun çalışma prensipleri olan ve iş 
hayatının ayrılmaz bir parçası olan bu uygulama sayesinde, harika çözümler de sizlere bekliyor 
olacaktır. Kullanıcılar arasında ki bilgi alışverişini ve sosyalleşmeyi ciddi anlamda arttıran bu uygulama 
daha çok uzun yıllar kullanımda kalacak, farklı bir yapıya sahiptir. 
Sizler için hazırlamış olduğumuz ve kesinlikle eksiklerinizi en güzel şekilde karşılayacak olan eğitimler, 
iş hayatınızda çok farklı bir ilerleme yaşamanıza da yardımcı olacaktır. Bilginin oldukça önemli ve doğru 
bir şekilde ilerlediği sistemde, artık bu tarz uygulama, yazılım ve programlar hakkında çok daha farklı bir 
sonucu almanın zamanı geldi. Sizler için ciddi bir bilgi olan bu eğitimler sayesinde bireysel ya da 
kurumsal ilerlemeniz gerçek anlamda başarıya ulaşacaktır. Yalın bir dil ile aktarılan bilgileri en iyi 
şekilde kullanabilir, en farklı sonuçları sizler de elde edebilirsiniz. MS SharePoint 2010 Application 
Development eğitimi hızlı bir şekilde sonuç alabileceğiniz, en uygun biçimde sizlere aktarılacak olan 
kurumsal eğitimlerinizin başında gelmektedir. Gerek kurumsal gerekse bireysel olarak bu eğitim 
alınması, iş hayatında daha hızlı ve sosyal bir sürecin de başlamasına yardımcı olacak, etkin sonuçları 
anında sağlayacaktır. 
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