FINNS SOM DISTANSKURS

Grunderna i React.js
Lär dig de populärarste ramverket just nu

Kan du JavaScript och vill lära dig de ramverk som varit det populäraste och
modernaste de senaste åren? Då är React.js kursen något för dig som IT-Jätten Facebook står bakom. Faktumet är att flera av dina favoritappar är byggda med hjälp av React.js t.ex. Facebook, Instagram, WhatsApp och Netflix.
Kursen går igenom hur man använder Node.js och pakethanteraren npm för
att sätta upp en lokal utvecklingsmiljö. Kursen använder den senaste tekniken, hooks i stället för klasser. Vi tar upp conditional rendering, events, listor,
formulär och tekniken ”lifting state”. Slutligen lär du dig bygga en app som
kombinerar React med AJAX för att hämta data till appen dynamiskt. Den
teoretiska delen varvas med kodexempel och praktiska övningar.
Kursen går att skräddarsy efter era behov. Hör av er för offert.
5 dagar (kl 09:00-16:00)
Totalt pris 175 000 SEK exkl. moms (29 167 SEK/person exkl. moms vid 6 deltagare)
(Priset gäller för upp till 6 kursdeltagare, vill ni boka för flera personer hör av er för en offert)
Vi bokar konferenslokal enligt era önskemål ink frukost, lunch & fika via vår partner.
Om ni väljer att ta kursen via vår distanslösning eller i er företagslokal får ni 5000kr i rabatt per
kursdag. Hör då av er till oss på boka@zocom.se.
Tidsbokningen för kursen planerar vi tillsammans med kurslärare och er, vi ringer upp er inom
24 timmar efter vi mottagit ert köp av kursen.

Mer information och kursanmälan
www.zocom.se/kurser

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som utvecklat i JavaScript och vill börja slipa på sina ramverkskills. Som har goda grunder i HTML, CSS och vanilla JS ES6.

Kursmål
Efter kursen kommer du ha en ökad förståelse hur React.js fungerar och är uppbyggt. Du kommer även kunna utveckla frontend-appar med React, och utveckla
appar som använder sig av dynamisk data.

Kursupplägg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad är React.js
Introduktion till terminalen, Node.js och npm
Skapa app med create-react-app
Grundläggande koncept: komponenter, props och state
Conditional rendering
Listor
Events
Hooks
Formulär och validering
Tekniker för att hantera state
Integrera AJAX i en React app

Konferenslokal - Vi tar hand om allt

Frukost - Lunch
Eftermiddagsfika - Frukter -

Mineralvatten

Fattas något i lokalen? Inga problem vi löser det så att ni får det som ni vill ha
det.

Mer information och kursanmälan
www.zocom.se/kurser

ZoCom
Inom ZoCom har vi lång erfarenhet av stora och komplexa utbildningsinsatser ut
mot företag, myndighet, universitet, yrkeshögskola, kommun och skola.
ZoCom är i grunden en digital fullservicebyrå som skapar affärsnytta med hjälp av
strategi, pedagogik, kreativitet och teknisk expertis. Vi har med åren blivit en stark
utbildningsleverantör inom flera områden. Med erfarna lärare direkt från näringsliv
och universitet erbjuder ZoCom högkvalitativa utbildningar inom;

Kommunikation och Brand - Programvara
Ledning och Styrning -

Programmering -

Mer information och kursanmälan
www.zocom.se/kurser

Ekonomi

