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Aanbod 2014
Opleidingen, onderzoek & publicaties

Kennisverdieping
Stratix Academy richt zich op het actualiseren en verdiepen van de ICT-kennis van de
moderne professional: snel, gebruiksvriendelijk en volledig afgestemd op de persoonlijke situatie van de gebruiker. Stratix Academy is het kennisinstituut van Stratix
Consulting met een groeiend kennis- en opleidingsaanbod van actuele thema's rondom
telecom en IT. De opleidingen kennen een best-practice opzet en er wordt gewerkt met
actuele cases, gekoppeld aan specifiek industriekennis van onze deskundige specialisten. Binnen Stratix Academy is er een sterke focus op klantgericht onderzoek en het
beschikbaar stellen van geselecteerde en actuele downloads
Onderzoek
Stratix gelooft dat gedegen kennis van de markt een vereiste is om
goede besluiten te kunnen nemen. Vanuit deze overtuiging voert Stratix
naast onderzoeksopdrachten voor derden ook op eigen initiatief
onderzoek uit en houden wij op structurele basis marktgegevens bij op
het gebied van telecommunicatie en aangrenzende sectoren. Op basis
van onze jarenlange ervaring en opgebouwde kennis op dit gebied, zijn
wij in staat om te voorzien in een specifieke informatiebehoefte en
kunnen wij op korte termijn responsief ingaan op vragen die spelen.
Hiernaast vindt u enkele van de onderzoeken en informatiediensten die
wij aanbieden op de website van de Stratix Academy.

FTTH-Monitor
Nederland
Het mobiele
4G landschap
Quick Scan
FTTx netwerk

Opleidingen
Stratix Academy biedt professionals de mogelijkheid zich, samen met
collega's, te verdiepen in een reeks van thema's rondom telecom en IT. In
tegenstelling tot veel 'reguliere' opleidingsinstituten is ons aanbod
maatwerk, wat inhoudt dat participanten zelf de inrichting van de
workshops (mee)bepalen. Daarbij bieden wij zowel workshops die zijn
afgestemd op een specifieke beroepsgroep, als ook workshops die breder
inzetbaar zijn binnen bepaalde sectoren
Hiernaast vindt u de belangrijkste thema’s die wij kunnen behandelen in
kleinschalige workshops en kennis verdiepende Masterclasses.

NGN
Aanbestedingen
Telecom en IT
ICT Architectuur
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Publicaties
Stratix heeft een lang track record inzake complexe onderzoeksvraagstukken voor opdrachtgevers. Naast dat Stratix voor opdrachtgevers
werkt, wordt er ook zelfstandig onderzoek gedaan. Stratix probeert
hiermee een eigen bijdrage te leveren aan de kennisinfrastructuur in
Nederland en daarbuiten.
Stratix Academy biedt een eenvoudig en gratis te raadplegen overzicht van
zowel eigen rapporten en publicaties, als relevante publicaties van
derden. De publicaties zijn beschikbaar vanaf 2008 tot heden en
betreffen onder meer kennis en expertise uit onze eigen kerngebieden:
o
o
o
o
o
o

Next Generation Networks
Mobiele Communicatie en Broadcast
ICT-beleid en Regelgeving
Architectuur van ICT-systemen
Internettechnologie en Applicaties
Smart Grids en M2M Communicatie

Rapporten en
whitepapers
Presentaties
Columns, blogs
en artikelen
Externe
publicaties

CONTACT

Meer informatie
Voor meer informatie over de Stratix Academy en het
kennis- en opleidingsaanbod, kunt u contact opnemen
met Albert Grooten.
Telefoon:
E-mail:
URL:

+31 35 622 2020
albert.grooten@stratix.nl
http://www.stratix.nl/academy

