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In de tabel op de volgende pagina vind je beknopte informatie over de bovenstaande opleidingen.

Bezoek voor de volledige opleidingsinformatie, actuele prijzen en startdata www.dirksen.nl.

Sinds 2020 verzorgen wij de netwerkadminstratie- 
opleidingen van VodafoneZiggo. De opleidingen hebben
hierbij betrekking op de registratie van fysieke
middelen in het netwerk en op de diensten die
aangeboden worden via het netwerk.

    
       

     

Updates en additionele modules 
In samenwerking met VodafoneZiggo volgen updates 
en additionele modules voor een heel programma van 
netwerkadministratieopleidingen. Het programma is 
erop gericht dat alleen gecertificeerde medewerkers 
werkzaamheden verrichten in de netwerkadministatie- 
systemen van VodafoneZiggo en dat daarmee de 
datakwaliteit en betrouwbaarheid van de 
netwerkadministratie toeneemt.

'Vanuit Datelnet volgde ik samen met 4 
collega's een online training ORCA Raadplegen 
Plus. Omdat ik al bekend was met het werken 
in ORCA kon ik alles goed volgen. De docent 
was aardig, duidelijk een heeft alles goed 

uitgelegd. Het was een perfecte training en 
iedereen is geslaagd!'

Melissa Ugan, GIS-specialist bij Datelnet    



Opleiding 

ORCA 

1 

1 
PNI 

1 

ORCA Muteren 

Studieduur: 3 dagen incl. 
certificering 

ORCA Raadplegen Plus 

Studieduur: 1 dag incl. 
certificering 

PNI Muteren Basis 

Studieduur: 4 dagen incl. 
certificering 

Doelen 

- Basisfunctionaliteiten van ORCA;
- mutaties doorvoeren in het

VodafoneZiggo coa-x wijknet.

- Basisbeginselen van het registreren
in ORCA van VodafoneZiggo;

- kleine mutaties doorvoeren in ORCA.

- Basisfunctionaliteiten van
Smallworld PNI;

- werken in PNI met alle
netwerkdomeinen (COAX, glas en ISP).

Netwerkadministratie 

Voorkennis 

Bezit van de certificaten: 
- SECT A3 (blz. 59)
- SECT D3 (blz. 60)

Bezit van de certificaten: 
- SECT A3 (blz. 59)
- SECT D3 (blz. 60)

Bezit van de certificaten: 
- SECT A3 (blz. 59)
- SECT D3 (blz. 60)
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https://www.dirksen.nl/opleiding/353/vodafoneziggo-pni-muteren-basis
https://www.dirksen.nl/opleiding/359/orca-raadplegen-plus
https://www.dirksen.nl/opleiding/360/orca-muteren
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