Kehitä osaamista FullStack Academy
ohjelmalla
Academy-koulutuksen tarjoavat yrityksille
ja yksityisille mahdollisuuden kehittää
osaamistaan kokonaisvaltaisesti. Koulutuskokonaisuudet muodostuvat itsenäisistä
moduuleista ja osallistuja voi halutessaan
osallistua koko Academy-ohjelmaan tai
valita moduulit, joihin osallistuu.
Academy-ohjelmilla on lähdetty vastamaan
yritysten tarpeisiin. Ohjelmissa korostuu
käytännönläheinen tekeminen ja osallistujalle halutaan tarjota tarvittavat tiedot
uuden osaamisen nopeaan käyttöönottoon
ja hyödyntämiseen.
Opiframen koko koulutuskalenterin löydät
täältä:
www.opiframe.com/trainings

Opiframe Oy
Opiframe on vuonna 2011 perustettu koulutusliiketoimintaan keskittyvä palveluyritys.

Fullstack
Academy
Espoo

Ydinosaamisemme on nykyaikaiset ohjelmointikielet ja menetelmät. Koulutustarjontamme päivittyy koko ajan eri teknologioiden uusien ominaisuuksien myötä.
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Full Stack Developer

Opiframe FullStack Developer-koulutuksen
avulla osallistujat voivat päivittää osaamistaa
nykyaikaisiin web-teknologioihin Angular JS:n
MEAN Stackin, BootSrapin ja Pilvipalveluiden
osalta.

Koulutuksen kuvaus
MEAN Stackin teknologiat muodostavat yhdessä selkärangan erittäin monipuoliselle
ja nopealle web-kehitykselle. Tämän polun
käytyään onnistuneesti suorittanut voi toimia
full stack devaajana osana suurempaa tiimiä.
Tärkeänä yhdistävänä asiana toimii myös REST
apien kehittäminen. Lisäksi ohjelman aikana
opetellaan myös Require.js:n, Bowerin ja Yeomanin kaltaisia teknologioita.
Moduuleihin sisältyy myös muihin tärkeisiin
kirjastoihin kuten Bootstrap, d3.js ja passport.
js tutustuminen. ja muutamat muut käydään
läpi. Kokonaisuuteen kuuluu myös Amazon
Web Services ja sen tarjoamat pilvi- ja myös
IoT backend palvelut sekä sosiaalisen median
hyödyntäminen.

Koulutuksen sisältö

Seuraavat toteutukset

1.Moduuli: Front-end development with
AngularJS, kesto 3 päivää

FullStack-koulutuksia järjestetään Espoossa,
Oulussa ja Tampereella, seuraavat toteutukset
voit tarkistaa osoitteesta:

•
•
•
•

AngularJS basics
AngularJS2
Services and Filters
REST

2.Moduuli: Back-end with MEAN, kesto 3 päivää
•
•
•

NodeJS and Express basics
Creating REST API with NodeJS
MongoDB and Mongoose

3.Moduuli: Bootstrap and other Libraries, kesto
3 päivää
•
•
•
•
•

Bootrap basics and best templates
D3.js with AngularJS
Passport.js
React
Meteor

4.Moduuli: Creating functional services with
Cloud and IoT, kesto 3 päivää
•
•
•

Service-Oriented Architecture and Cloud
Services
Developing for Amazon Web Services
Social Media
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