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a Cisco, testování IT specialistů 
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Školicí a testovací

centrum OKsystem

Společnost OKsystem provozuje jako jednu ze svých služeb autorizované školicí centrum 

produktů Cisco, Micro Focus, SUSE Linux a Microsoft s tradicí od roku 1991. 

Dále patří mezi autorizované partnery pro testování znalostí ICT odborníků Prometric Inc. 

a Pearson VUE. Školicí centrum má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro 

školení Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kterou pravidelně obnovuje.

Kde nás najdete?

Školicí místo Praha    Na Pankráci 125, Praha 4 Školicí místo Brno    Triniti Offi ce Center, Trnitá 500/9
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ŠKOLICÍ

CENTRUM

✔  Vysoká odbornost kurzů

✔  Dlouholetá zkušenost v oboru

✔  Pružnost a individuální přístup k zákazníkovi

✔  Mezinárodně uznávané certifi kace lektorů

✔  Certifi kace systému jakosti ISO 9001:2008

✔   Ofi ciální certifi káty a originální materiály 

v ceně školení

✔   Obědy a občerstvení v ceně školení

Denně jsou připravovány čerstvé obložené chleby, housky 

a saláty vlastní výroby. K obědu nabízíme polévku, hlavní 

jídlo a dezert nebo ovoce. K dispozici je rovněž velký výběr 

studených i teplých nápojů, pečiva, mléčných výrobků, sýrů, 

cukrovinek a dalších lahůdek.

✔   4 hodiny konzultace za 5 dní školení

Ke každému pětidennímu kurzu nabízíme 4 konzultační 

hodiny zaměřené na nasazení či implementaci IT řešení 

zcela zdarma. Stačí si jen vybrat z naší široké nabídky kurzů 

a přihlásit se. Termín konzultace si domluvíte s lektorem 

nejlépe hned po skončení školení. Do 6 měsíců po kurzu se 

Vám lektor bude věnovat 4 hodiny přímo na Vašem pra-

covišti zcela zdarma. Akce platí k vybraným kurzům, bližší 

informace vám rádi sdělí naši obchodníci.

✔   Ochrana investic do vzdělávání

Při odchodu vyškoleného člověka z fi rmy v době od tří 

měsíců do jednoho roku od konání příslušného kurzu vy-

školíme náhradníka zdarma v termínu nabídnutém školicím 

střediskem. Absolventi kurzů mají jedinečnou možnost 

zopakování absolvovaného kurzu nebo jeho částí zdarma 

v termínu nabídnutém školicím centrem. Nové studijní 

materiály neposkytujeme, je možné je dokoupit zvlášť. Tato 

nabídka se nevztahuje na kurzy Cisco.

✔   Nejmodernější učebny v Praze a Brně

s vynikající dostupností

Všechny naše učebny jsou klimatizované s možností kla-

sického větrání. Jsou vybaveny moderní počítačovou tech-

nikou. Učebny jsou mimořádně prostorné, celá budova je 

bezbariérová. Účastníkům školení je k dispozici i síť Wi-Fi.

Výhody školení OKsystem

Pro stálé i nové zákazníky 

nabízíme množstevní slevy

Na kurzy Linux a Microsoft 

se vztahují slevy: -% 

Zvýhodněné nabídky

Uvedené slevy nelze sčítat. Pro další nabídky slev sledujte akční 

nabídky ke kurzům na našem webu nebo se přihlaste k odběru 

zpravodaje s novinkami.

25 % celoročně pro pracovníky 
školství a zdravotnictví

25 % celoročně pro studenty 
s platným průkazem ISIC

20 % o prázdninách pro všechny 
stálé i nové zákazníky

10 % vybrané kurzy v Brně
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Otevřené kurzy a kurzy na zakázku

Nabízíme kurzy v českém a anglickém jazyce ve vlastních učebnách 

v Praze a v Brně s vynikající dopravní dostupností.

Aktuální nabídku kurzů a vypsaných termínů naleznete na našich 

webových stránkách www.okskoleni.cz.

MICROSOFT 

Odborná autorizovaná školení pro administrátory 

a databázové specialisty.

LINUX

Autorizovaná školení SUSE Linux, odborná 

školení Red Hat a open source databáze. 

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

Úplným začátečníkům trpělivě vysvětlujeme 

základní funkce, pro pokročilé uživatele máme 

připraveny různé triky.

CISCO

Převážně autorizované kurzy síťových technologií 

od základů až po specializované kurzy v oblastech 

Routing&Switching, Security, Service Provider, 

Collaboration a Wireless Networking.

Cena školení zahrnuje:
   materiály ke školení pro každého účastníka školení, 

k certifi kovaným kurzům obdržíte originální materiály v angličtině,

   certifi kát o absolvování kurzu pro každého účastníka školení,

   obědy a občerstvení dle vlastního výběru.

„Na kurzu jsem 

ocenila především 

ochotu a vysokou 

odbornost lektorů.“
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Testovací centrum OKsystem nabízí širokou paletu IT a jiných cer-

tifi kačních testů. V našem testovacím centru mimo jiné testujeme 

všechny zkoušky Microsoft, Cisco a Linux poskytované certi-

fi kační autoritou Pearson VUE. 

Protože jsme si vědomi, že příprava na zkoušky může být někdy 

náročná, snažíme se uchazečům zajistit co nejpříjemnější pod-

mínky v souladu s pravidly certifi kačních autorit Pearson VUE 

a Prometric. Naše testovací centrum je velmi dobře dostupné, 

najdete ho nedaleko od centra, v blízkosti metra Pankrác. 

K dispozici jsou dvě testovací místnosti, kde je možné souběžně 

testovat až třináct uchazečů, přičemž je vždy zajištěno dodržování 

pravidel a regulérnost testů. Testy probíhají každý pracovní den. 

V našem školicím a testovacím centru vám vždy rádi poradíme, 

které zkoušky jsou vyžadovány pro splnění podmínek dané 

certifi kace, a doporučíme vám vhodné kurzy, které pokrývají 

testovanou oblast. Získejte celosvětově uznávané certifi káty, které 

prokazují vaše znalosti. 

Chcete zvýšit svou 

dosavadní kvalifi kaci? Přihlášení k testu

TESTOVÁNÍ 

PROFESIONÁLŮ

Certifi kát
Po složení většiny testů ihned dostanete výsledek či potvrzení 

o jeho absolvování. Certifi káty vydává vždy autor certifi kace, 

obvykle během několika týdnů.

Přihlásit na test se můžete e-mailem přímo ve společnosti 

OKsystem nebo na webových stránkách společností Pearson VUE 

či Prometric. Testy lze platit voucherem, platební kartou, bankovním 

převodem nebo v hotovosti.

OKsystem nebude zkoumat přípustnost vámi zvolených kombinací testů a objednávku 

bez dalších interpretací zprostředkuje.

„Testovací centrum  OKsystem 

mi při testování zajistilo maximální 

pohodlí. 

Kapacita centra je dostatečně veliká 

a nebyl problém najít termín i čas, 

který mi vyhovoval.“
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„93 % HR manažerů dává 

přednost uchazečům

s odbornými 

certifi kacemi.“

Ceny testů
Ceny testů jsou regulovány certifi kující organizací, a proto se liší 

mezi jednotlivými fi rmami. Různé testy od jedné fi rmy mají obvykle 

stejnou cenu (např. Microsoft), některé certifi kující organizace 

(např. Cisco, HP) stanovily pro své testy různé ceny. Cena testů 

v tuzemsku ovšem závisí také na kurzu koruny a OKsystem je 

v této souvislosti může upravovat. Ceny platné k datu složení 

testu vám ochotně sdělí naši pracovníci při objednání testu. 

Při platbě voucherem nebo objednání na webech Prometric či 

Pearson VUE si neúčtujeme žádné další poplatky.

Aktuální informace a požadované testy k certifi kaci si 

doporučujeme vždy ověřit na příslušných webových stránkách. 

Při objednávce testů pouze zprostředkujeme vámi vybrané testy 

a nebudeme zkoumat jejich kombinace. 

Organizace testů
Každý test se provádí samostatně na počítači. Vlastní program 

pro zkoušení pracuje v prostředí Microsoft Windows. Jednotlivé 

testy jsou k dispozici v angličtině, některé i v dalších světových 

jazycích. Pro zajištění regulérních podmínek při provádění testů 

je naše testovací centrum povinno dbát na dodržování dále uve-

dených zásad:

     Autor certifi kace (např. Microsoft, Cisco atd.) 

určuje, zda jsou k testu povoleny pomůcky. 

Zásadně nejsou povoleny žádné druhy vlastních 

počítačů, programovatelné kalkulačky, elektronické 

zápisníky, mobilní telefony atp. 

   Veškeré povolené pomůcky obdrží kandidát 

v našem testovacím centru.

   Není dovoleno sledovat monitor ostatních 

kandidátů provádějících testy.

   Během testů nelze komunikovat s ostatními 

kandidáty.

   Dozor v místnosti vám nemůže zodpovídat 

otázky týkající se věcné náplně testů.
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Přehled vybraných certifi kací a příslušných zkoušek

CERTIFIKAČNÍ 

PROGRAMY

MICROSOFT

MOBILITY •
Elective exam pool

398: Planning for and Managing Devices in the Enterprise 

695: Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications 

696: Administering System Center Confi guration Manager 

       and Intune

698
Installing and Confi guring 

Windows 10

697
Confi guring Windows 

Devices

MCSA
Windows 10

Elective 

• • 
MCSE Mobility

Earned: 2017

MCSA
SQL Server

2012/2014

DATA MGMT & ANALYTICS

• • •

•



761
Querying Data

With Transact-SQL

764
Administering a SQL

Database Infrastructure

767
Implementing a

SQL Data Warehouse

Elective exam pool 

473: Designing and Implementing Cloud Data Platform Solutions

475: Designing and Implementing Big Data Analytics Solutions

464: Developing Microsoft SQL Server Databases

465: Designing Solutions for Microsoft SQL Server

466: Implementing Data Models and Reports with SQL Server

467: Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft 

        SQL Server

773: Analyzing Big Data with Microsoft R

774: Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning

775: Perform Data Engineering on Microsoft HD Insight

778: Analyzing and Visualizing Data with Power BI

779: Analyzing data with Excel

762
Developing

SQL Databases

765
Provisioning

SQL Databases

768
Developing

SQL Data Models

MCSA
SQL 2016

Database Dev
Elective 

MCSA
SQL 2016

Database Admin

MCSA
SQL 2016

BI Development

•

•

•

•

•

•







MCSE Data Mgmt & 

Analytics Earned: 2017

461
Querying 

Microsoft SQL 

Server

462
Administering 

Microsoft SQL 

Server databases

463
Implementing a Data 

Warehouse with 

Microsoft SQL Server

773
Analyzing Big Data with 

Microsoft R

774
Perform Cloud Data Science 

with Azure Machine Learning

MCSA
Data Science

• • 

778
Analyzing and Visualizing 

Data with Power BI 

768
Developing SQL Data 

Models

MCSA
BI Reporting

• • 

PRODUCTIVITY •
Elective exam pool

345: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 

339: Managing Microsoft SharePoint Server 2016 

333: Deploying Enterprise Voice with Skype for Business 2015

334: Core Solutions of Skype for Business 2015 

331: Core Solutions of Microsoft® SharePoint® Server 2013 

332: Advanced Solutions of Microsoft® SharePoint® Server 2013 

341: Core Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013 

342: Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

Elective 

• • 
MCSE Productivity

Earned: 2017

740
Installation, Storage, 

and Compute with 

Windows Server 2016

741
Networking with 

Windows Server 

2016

742
Identity with

Windows Server 

2016

MCSA
Windows 

Server 2016

• • • 

• • 
346
Managing Offi ce 365

Identities and 

Requirements

347
Enabling Offi ce 365

Services

MCSA
Offi ce 365

•
410
Installing and 

Confi guring Windows 

Server 2012

411
Administering 

Windows 

Server 2012

412
Confi guring 

Advanced Windows 

Server 2012 Services

MCSA
Windows 

Server 2012
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V našem testovacím centru testujeme všechny zkoušky CISCO 

poskytované certifi kační autoritou Pearson VUE. CCENT (Cisco 

Certifi ed Entry Networking Technician) je vstupní certifi kace 

Cisco. CCNA (Cisco Certifi ed Network Associate) je základní 

úroveň certifi kace z oblasti počítačových sítí. Na úroveň Associ-

ate navazuje certifi kační úroveň CCNP (Cisco Certifi ed Network 

Professional), které ověřují pokročilé dovednosti ve všech spe-

cializacích.

Design
Routing 

& Switching (R&S)
Security

Service 

Provider
Collaboration

CCAr - - - -

CCDE
CCIE

Routing & Switching

CCIE 

Security

CCIE 

Service Provider

CCIE 

Collaboration

CCDP
CCNP

Routing & Switching

CCNP 

Security

CCNP 

Service Provider

CCNP 

Collaboration

CCDA
CCNA

Routing & Switching

CCNA 

Security

CCNA 

Service Provider

CCNA 

Collaboration

CCENT CCENT CCENT - -

Architect

Expert

Proffesional

Associate

Entry

Certifi kace Zkoušky (Doporučená školení)

CCENT 100-105 (ICND1)

CCNA 100-105 (ICND1)    |     200-105 (ICND2)    |     nebo souhrnná zkouška 200-125

CCNP CCNA +   300-101 (ROUTE)    |    300-115 (SWITCH)    |      300-135 (TSHOOT)

CCNA Security CCENT/CCNA +   210-260 (IINS)

CCNP Security CCNA SECURITY +   300-208 (SISAS)    |     300-206 (SENSS)    |    300-209 (SIMOS)    |    300-210 (SITCS)

CCNA Collaboration 210-060 (CICD)      |      210-065 (CIVND1, CIVND2)

CCNP Collaboration CCNA Collaboration  +  300-070 (CIPTV1)   |   300-075 (CIPTV2)   |   300-080 (CTCOLLAB)   |   300-085 (CAPPS)

CCNA Service Provider 640-875 (SPNGN1)    |    640-878 (SPNGN2)

CCNP Service Provider CCNA SP +   642-883 (SPROUTE)   |    642-885 (SPADVROUTE)   |    642-887 (SPCORE)    |    642-889 (SPEDGE)

CCDA CCENT/CCNA +   200-310 (DESGN)

CCDP CCDA + CCNA +   300-101 (ROUTE)    |    300-115 (SWITCH)    |    300-320 (ARCH)

Aktuální informace a požadované testy k certifi kaci si doporučujeme vždy ověřit na stránkách společnosti Cisco, při objednávce pouze zprostředkujeme složení testu a nebudeme 

již zkoumat jejich kombinace.

CERTIFIKAČNÍ 

PROGRAMY

CISCO

CCDA, CCDP, CCIE, CCNA, CCNP, Cisco, the Cisco Certifi ed Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, and Empowering 

the Internet Generation are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affi liates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this 

document or Website are the property of their respective owners.
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CERTIFIKAČNÍ 

PROGRAMY

LINUX

9

Vybrané certifi kace s doporučenými 

přípravnými kurzy

Aktuální informace a požadované testy k certifi kaci si doporučujeme vždy ověřit na 

webových stránkách společnosti SUSE. Při objednávce testů pouze zprostředku-

jeme vámi vybrané testy a nebudeme zkoumat jejich kombinace.

V našem testovacím centru nabízíme všechny zkoušky v oblasti 

Linux poskytované certifi kačními autoritami Pearson VUE a Pro-

metric.

Architect

(Level 3)
SUSE Enterprise Architect (SEA)

SUSE Certifi ed 

Engineer

(Level 2)

SCE SCE SCE SCE

SUSE Certifi ed

Administrator

(Level 1)

SCA SCA SCA SCA

E
n

te
rp

ri
s
e
 

L
in

u
x

O
p

e
n

S
ta

c
k
 

C
lo

u
d

E
n

te
rp

ri
s
e
 

S
to

ra
g

e

S
y
s
te

m
s
 

M
a

n
a

g
e

m
e

n
t

Certifi kace Doporučená školení  

Enterprise Linux
SCA

SCE

SLE201

SLE301

OpenStack Cloud
SCA

SCE

SOC201

SOC301

Enterprise Storage
SCA

SCE

SES201

SES301

Systems Management SCA SMGR201

„Díky mé certifi kaci 

SCE získala naše 

fi rma významnou 

zakázku.“

SUSE Linux certifi kace

Nový systém certifi kací SUSE Linux rozlišuje tři úrovně a nově 

se dělí na čtyři specializace. Certifi kace ve specializaci Enter-

prise Linux nahrazuje dříve platné certifi kace CLA (Certifi ed 

Linux Administrator) a CLP (Certifi ed Linux Professional).

SUSE Certifi ed Administrator (SCA) je základní úroveň certifi k-

ace ve specializaci Enterprise Linux. Tento certifi kát nahrazuje 

dřívější CLA (Certifi ed Linux Administrator). Je třeba prokázat 

schopnost administrace prostředí serveru SUSE Linux Enter-

prise.

Pokročilejší schopnost administrace serveru SUSE Linux En-

terprise osvědčuje certifi kát SUSE Certifi ed Engineer (SCE) ve 

specializaci Enterprise Linux. Tento certifi kát nahrazuje dřívější 

CLP (Certifi ed Linux Professional). Abyste mohli získat certifi kát 

SCE, je třeba mít certifi kát nižší úrovně SCA.

Pro dosažení úrovně SUSE Enterprise Architect (SEA) není 

předepsaná žádná speciální zkouška, ale je třeba získat určitý 

počet certifi kátů úrovně SCA a SCE. Tím kandidát prokáže 

dostatečnou šíři a hloubku svých znalostí. 
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KONZULTACE 

NA MÍRU

Náš tým odborných konzultantů je připraven vám pomoci s tech-

nologiemi, jako jsou Microsoft, Cisco, SUSE, Red Hat a dalšími. 

Máme bohaté zkušenosti s poradenstvím při výběru a nasazení 

konkrétní technologie nebo se samotnou implementací IT řešení.

V rámci konzultace jsou vám naši odborníci schopni navrhnout 

optimální řešení pro Vaši společnost, včetně návrhu síťové 

topologie a infrastruktury, adresářové, aplikační a databázové 

služby, návrhu migračních procesů apod. Klienti školicího 

centra mohou rovněž využít možnosti nasazení, konfi gurace, 

automatizované správy, zabezpečení, monitorování a zálohování 

vybraného řešení. Samozřejmostí je zaškolení obsluhujícího 

personálu, řešení konkrétních problémů a individuální a nezávislý 

přístup ke každému zákazníkovi, který nám svěří výběr 

nejvhodnějších řešení pro svou fi rmu.

Vsaďte na profesionální přístup našich konzultantů, kteří jsou 

prověřeni mezinárodně uznávanými certifi káty (MCSE, MCITP, 

SCE, RHCE, CCNP, CCIP), a na dlouholeté zkušenosti ve všech 

nabízených oblastech. 

V případě, že se rozhodnete vaši IT infrastrukturu řešit sami, 

nabízíme Vám certifi kovaná školení Microsoft, Cisco a Linux, která 

jsou ideální přípravou pro zvládnutí nasazení vlastního IT řešení.

NABÍZÍME KONZULTACE A NASAZENÍ ŘEŠENÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH:

MICROSOFT

 Windows Server

 Active Directory

 SQL Server

 SharePoint Server

 Business Intelligence

 Data Warehousing

 Virtualizace

 Windows klient

 Bezpečnost

 PKI

 Čipové karty

 Infrastrukturní služby

 Cloudové služby

 Vysoká dostupnost

DATABÁZE

 MySQL

 PostgreSQL

 Microsoft SQL

LINUX / SUSE / RED HAT

 SSH

 Apache

 FTP

 Samba

 CUPS

 LDAP Server

 Xen

 Single sign-on

 Postfi x

  Infrastrukturní služby

(DNS, DHCP, NFS, …)

Jiří 

Hýzler

Petr 

Seifert

Aleš 

Hejduk

Jaroslav 

Černý

Eliška

Kymličková

Martin 

Chromý

Michal 

Konvalinka

SEZNAMTE SE S NAŠIM TÝMEM PROFESIONÁLŮ
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Naši experti pro vás navrhnou, odladí a zoptimalizují základní i podrobnou strategii pro nasazení 

produktů CISCO. 

David 

Kovařovic

Tomáš 

Fidler

Cisco expertní centrum (CEC) nabízí efektivní způsob, jak v co 

nejkratším čase navrhnout a implementovat síťovou infrastruk-

turu odpovídající potřebám konkrétní společnosti. Zákazník má 

jedinečnou možnost využít technické a programové vybavení 

kompetenčního centra, včetně expertních služeb, bez nutnosti 

velkých počátečních investic a zásahů do vlastních systémů 

a informační infrastruktury. 

Naši experti pro vás navrhnou, odladí a optimalizují základ-

ní i  podrobnou strategii pro nasazení produktů CISCO. 

CEC podporuje rozvoj a uplatnění moderních technologií při 

vytváření či optimalizaci síťové infrastruktury, spojuje detailní 

znalosti soudobých softwarových i hardwarových technologií, 

metod a projektového řízení s odbornými znalostmi a prak-

tickými zkušenostmi z oblasti síťové infrastruktury.

Nabízíme vám

✔  Konzultace k problematice sítí

✔   Řešení konkrétních problémů 

zákazníka

✔  Analýzu potřeb společnosti

✔  Návrh síťové architektury

✔   Inovace stávajících fi remních sítí

✔   Výběr nejvhodnějších produktů 

a technologií

✔  Optimalizaci zvoleného řešení

✔   Efektivní využití CISCO technologií

✔   Pomoc s přechodem na navrženou 

topologii sítě

✔  Autorizovaná školení

✔  Odborné semináře

✔   Zajištění provozu CISCO 

zařízení formou outsourcingu

Naše přednosti

Odbornost 

vysoká, prověřená odbornost 

našich certifi kovaných konzultantů

Klient ví, co potřebuje 

individuální a zároveň profesionální 

přístup ke klientovi

25 let v oboru 

dlouholeté zkušenosti

Know-how 

poskytujeme konzultace 

a školení

Kvalita 

certifi kace ISO 9001:20000

Outsourcing

zajištění provozu CISCO zařízení

formou outsourcingu

CISCO EXPERTNÍ 

CENTRUM

Technologie společnosti 

Cisco Vám pomohou 

nasadit naši experti.



Kontakty

Organizace školení a testů

Simona Dianová

tel.: +420 236 072 251

skoleni@oksystem.cz

Bližší informace o školení

Ing. Jitka Sotonová

tel.: +420 236 072 375

sotonova@oksystem.cz

Bc. Jana Vejmelková 

tel.: +420 236 072 363

vejmelkovaj@oksystem.cz

OKsystem a.s.

Na Pankráci 125 

140 21 Praha 4 

tel.: 236 072 111 

skoleni@oksystem.cz

www.okskoleni.cz


