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Munkaszervezés és irányítás
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Egészség- és munkavédelmi jogszabályok, kötelezettségek,
szabályzatok és dokumentáció
 Azon helyzetek, amikor egyéni védőeszközök (EVE) használatára
van szükség, pl. ESD (elektrosztatikus kisülés)
 Támogatás kérésének képessége a társaktól, ha valamely területen
hiányzik a szükséges tapasztalata vagy tudása
 A tisztesség és biztonság fontossága a felhasználói berendezések
és információk kezelése során
 A biztonságos hulladékkezelés és újrahasznosítás fontossága
 A tervezés, ütemezés és prioritizálás módszerei
 A pontosság, ellenőrzés és a részletekre való odafigyelés fontossága
minden munkavégzési gyakorlat során
 A módszeres munkavégzési gyakorlatok fontossága
 Együttműködési és kutatási módszerek és technikák
 A folyamatos szakmai fejlődés önmenedzselésének értéke
 Az informatikai rendszerek sebességváltozásai és a naprakészség
fenntartása
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Az egészség- és munkavédelmi szabványok, szabályok és
szabályzatok betartása
 Biztonságos munkakörnyezet fenntartása
 Megfelelő egyéni védőeszközök azonosítása és használata ESD-re
 A szerszámok és berendezések biztonságos és biztos kiválasztása,
használata, tisztítása, karbantartása és tárolása
 A munkaterület megtervezése a lehető legnagyobb hatékonyság és
rendszeres takarítási fegyelem fenntartása érdekében
 A változó prioritásoknak megfelelő rendszeres ütemezés,
átütemezés és multitasking
 Hatékony munkavégzés, az előrehaladás és eredmény rendszeres
ellenőrzése
 Különböző tanúsítási követelményeknek való megfelelőség, például:
Cisco, Microsoft és Linux, specializáció legalább egy specifikus
területen
 Naprakész a „működési engedélyhez” szükséges követelmények és
tudás fenntartásában
 Alapos és hatékony kutatási módszerek a tudása bővítésének
támogatására
 Lelkesedés új módszerek, rendszerek kipróbálására és a változások
alkalmazására
 Hatékony együttműködés a kollégákkal a hatékonyság és tanulás
maximalizálására
 Hatékony munkavégzés projektcsapat tagjaként
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Kommunikációs és interperszonális készségek
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A meghallgatás fontossága a hatékony kommunikáció részeként
 A kollégák szerepkörei és követelményei, és a leghatékonyabb
kommunikációs módszerek
 A hatékony munkakapcsolatok kiépítésének és fenntartásának
fontossága a kollégákkal és vezetőkkel
 A hatékony csapatmunka módszerei
 A félreértések és ellentmondó igények megoldási módszerei
 A feszültség és düh kezelésének folyamata a nehéz helyzetek
megoldására
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Kiváló meghallgatási és kérdezési készségek az összetett
helyzetek jobb megértésére
 Konzisztens, hatékony szóbeli és írásbeli kommunikáció a
kollégákkal
 A kollégák változó szükségleteinek felismerése és alkalmazkodás
azokhoz
 Proaktívan hozzájárul az erős és hatékony csapat kialakításához
 A tudás és tapasztalat megosztása a kollégákkal és támogató
tanulási kultúra kialakítása
 Hatékony feszültség-/dühkezelés és mások megnyugtatása, hogy a
problémáik megoldhatóak
3

Felhasználói támogatás és tanácsadás
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Informatikai rendszerek meghatározott körének funkciói megfelelő
támogatási szélesség lehetővé tételére
 Tervezési és ütemezési módszerek az állandóan magas szintű
szolgáltatás nyújtására, a felhasználó és a szervezet igényeinek
teljesítésére
 Különböző demonstrációs és prezentációs módszerek a felhasználói
készségek és tudás fejlesztésének támogatására
 Különböző módszerek a felhasználó képességeinek értékelésére az
azonnali szükségletek támogatására és a személyes fejlődés
ösztönzésére
 Coaching módszerek az egyedi tanulási stílusoknak megfelelően
 Az iparág trendjei és fejlesztései, fejlesztési típusok, amelyek
bemutathatók a felhasználónak
 Tárgyalási technikák különböző helyzetekre, pl. projekttender
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Proaktívan naprakészen tartja az informatikai rendszerekre
vonatkozó tudását
 Megfelelően reagál a célidőn belül a szervezeten belüli és távoli
felhasználóknak a megfelelő szintű informatikai támogatás
biztosítására
 Az informatikai támogatás megtervezése, ütemezése, prioritizálása
és rendszeres újraprioritizálása az egyéni és szervezeti szükségletek
teljesítése és kiegyensúlyozása érdekében
 A felhasználói követelmények pontos meghatározása és az
elvárások hatékony kezelése
 Költség- és időbecslések készítése az elvégzendő munkára
 A megfelelő demonstrációs módszerek kiválasztása a különböző
tapasztalati/képességi szinteknek megfelelően
 Az informatikai rendszerek hatékony bemutatása egyéneknek és
csapatoknak a készségeik és tudásuk fejlesztése érdekében
 Egyének sikeres támogatása „szemtől szemben” és távoli eléréssel
informatikai problémák megoldására, új termékek bevezetésére és
készségeik és tudásuk fejlesztésére
 Felismeri a lehetőséget, amikor ötletekkel járulhat hozzá a termék
fejlesztéséhez és a felhasználói elégedettség általános növeléséhez
 Pontos, naprakész tanácsadás az új informatikai termékek és
szolgáltatások fejlesztése és beszerzése vonatkozásában a
döntéshozás támogatására
 A szükségletek lefordítása paraméterekre, a követelményeknek
megfelelő ajánlások megtétele pl. költségvetések
 Hozzájárulás a projektek ajánlataihoz és tenderekhez
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Hibaelhárítás
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A nyugodt és összpontosító megközelítés fontossága a problémák
megoldásában
 Az informatikai rendszerek jelentősége és az egyének és
szervezetek azok folyamatos elérhetőségétől való függése
 Hardver- és szoftverhibák általános típusai, amelyek előfordulhatnak
 A problémamegoldás diagnosztikai és analitikai alapú megközelítése
 A saját tudásának/készségeinek/hatáskörének határai és a
támogatás forrásai/eszkalációs eljárások
 Az általános problémák standard megoldási ideje
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A probléma megfelelő szintű magabiztossággal való megközelítése a
felhasználó szükség szerinti megnyugtatására
 A munka rendszeres ellenőrzése a későbbi fázisban felmerülő
problémák megelőzésére/csökkentésére
 A
helytelen
információk
azonosítása
a
problémák
megelőzése/csökkentése érdekében
 Rugalmasság és kitartás a problémák kezelése során
 A problémák gyors felismerése és megértése, és saját hatáskörben
irányított és alkalmazott folyamat a megoldásukra
 Az összetett problémák/helyzetek alapos kivizsgálása és elemzése,
és hibakeresési módszerek alkalmazása
 Diagnosztikai szoftverek és eszközök kiválasztása és használata a
problémák azonosítására
 A felhasználók támogatása a problémák megoldására tanácsadással,
útmutatással és utasításokkal
 Támogatás kérése, ha további szakértelemre van szükség, annak
elkerülése, hogy a probléma okozta kihívások „felemésszék”
 A felhasználó elégedettségi szintjének ellenőrzése a probléma
kezelését követően
 Pontos feljegyzések a problémáról és megoldási jelentés készítése
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Tervezés
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Hálózati környezetek és topológiák
 Logikai és funkciódiagramok
 Az aktív hálózati eszközök, pl. routerek és switcherek típusai és
elhelyezési követelményei
 Biztonság opciók és hatásuk
 Címrendszerek
 A szükséges konfigurálási dokumentáció, pl. telepítési utasítások
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Az operációs rendszerek és hálózati eszközök műszaki tervezési
követelményeinek egyeztetése a megfelelő felelősségi és
elszámoltatási szinteken az ügyfélszervezetben
 Tájékozott/a lehető legjobb tanácsok adása és a lehetséges
megoldások az ügyfél számára a műszaki és biztonsági
követelmények teljesítésére
 A költségvetési/erőforrás-korlátoknak való megfelelőség a lehető
legjobb ügyfélmegoldással
 Az ügyféligények pontos átvezetése a logikai ábrára
 A konfiguráció dokumentációjának előkészítése
 A koncepció elfogadás előtti tesztelésének elvégzése
 Dokumentumok elkészítése és ellenjegyeztetése
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Operációs rendszerek telepítése, fejlesztése és konfigurálása
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Az operációs rendszerek típusai és alkalmasságuk az adott
felhasználói követelmények teljesítésére a felhasználói költségvetés
figyelembevételével
 A megfelelő meghajtó kiválasztásának folyamata a különböző
hardverekhez
 A hardver alapvető funkciói és az összeállítás folyamata
 Az utasítások betartásának fontossága, a be nem tartásuk
következményei/költségei
 A telepítés vagy fejlesztés előtt megteendő óvintézkedések
 A telepítés vagy fejlesztés befejezési dokumentálásának célja
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A felhasználói igények figyelmes meghallgatása, átvitele és pontos
azonosítása az elvárások teljesítése érdekében
 Az operációs rendszer kiválasztása: szabadalmaztatott/nyílt
forráskódú, a tulajdonlás teljes költsége az ügyfél erőforrásainak
függvényében
 A hardver és a szükséges szoftvermeghajtó pontos azonosítása a
felhasználói/gyártói specifikációknak megfelelően
 A gyártói útmutatások konzisztens ellenőrzése a fejlesztéshez a
„munkafolyamat” tekintetében
 Az operációs/szerverrendszer szerepkörének és/vagy funkcióinak
kiválasztása, pl. Active Directory Domain Services (szerepkör) és
Window Server Back-up (funkció)
 A szerepkörre/funkcióra javasolt megoldások egyeztetése és
megállapodás az érintett felekkel, pl. felhasználók, kollégák és
vezetők
 Műszaki dokumentum elkészítése a megoldás részletes
bemutatására a megállapodáshoz és ellenjegyzéshez
 A megfelelő szerepkör/funkció konfigurálása a gyártói utasítások
vagy a szervezet legjobb gyakorlatainak betartásával
 Bármilyen probléma tesztelése, megoldása, és szükség szerinti
újratesztelése
 A felhasználói jóváhagyás beszerzése és dokumentálása
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Hálózati eszközök konfigurálása
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Hálózati környezetek
 Hálózati protokollok, pl. Ipv 6
 Hálózati szolgáltatások implementálása az ügyfél igényei szerint
 A hálózatépítés folyamata és hogyan konfigurálhatók a hálózati
eszközök a hatékony kommunikáció lehetővé tételére
 A hálózati eszközök fajtái, pl. routerek, VoIP, IP eszközök, pl.
biztonsági kamerák, nyomtatók, vezeték nélküli hozzáférési pontok,
hálózatok közötti csatlakozás
 Az üzemi berendezések megváltozott hálózati konfigurációjából
származó problémák elkerülésére megteendő óvintézkedések
 A végleges konfigurációs beállítások dokumentálásának fontossága
(és okai)
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A felhasználói igények értelmezése és a követelmények
megtervezése az ipari tanúsítási követelmények szerint
 Együttműködés más csapattagokkal és a szükséges eljárások
követése a sikeres konfiguráláshoz
 A megfelelő szolgáltatások kiválasztása az ügyfél követelményeinek
teljesítésére
 A különböző konfigurációk minden típusának alkalmazása, beleértve
a szoftver- és hardverfejlesztéseket, hálózati eszközök minden
típusán, amelyek hálózati környezetben előfordulhatnak, például:
Útválasztási protokollok, Network Security, Wi-Fi, VoIP, stb.
 Vészhelyreállítási eljárások tervezése és implementálása
 A szerepkörre/funkcióra javasolt megoldások egyeztetése és
megállapodás az érintett felekkel, pl. felhasználók, kollégák és
vezetők
 Konfigurációs feljegyzések vezetése
Összesen
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