
 
 

 

  

SYLLABUS   

Business processes automation by EY - ServiceNow 
Fundamentals  
[language: English] 
[Number of hours: 23 h ] 
[EY] 
 
 
TRAINERS 

EY Experts & ServiceNow  

 

DESCRIPTION OF THE COURSE  

ServiceNow was founded in 2004, is based in Santa Clara and is ranked #1 on the FORTUNE Future 50 list of 
world companies with the best long-term growth potential. ServiceNow delivers digital platform allowing all 
organization departments to develop, run and manage their processes across whole organization with a single 
cloud model. 

ServiceNow  Fundamentals is the starting point for everyone to begin their ServiceNow journey. Either if they 
wish to get familiar with the platform, become an experienced administrator, platform developer or future 
architect.  This course is an real time configuration simulation and self-paced based training, overviewed by 
Platform experts. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

REQUIREMENTS  

 Basic of database concepts   

 General IT Knowledge 

 English language – at level allowing to get familiar with technical documentation 

 
REQUIRED BACKGROUND 

Basic understanding of business or IT management processes.  
 
PASSING CRITERIA 

Completion of all virtual training  modules and passing simulations tasks.  
 
ADDITIONAL INFORMATION ON COURSE 

This training contains of web based self-paced training and trainers sessions supporting your progress.  This 
means that you will be using  prepared online training tasks, documentation and hands-on activities at your 
own speed to meet required stages of training program. 
 
CONTENT & LITERATURE | OPTIONAL* 

Product documentation: https://docs.servicenow.com/  

System functionalities details: https://www.servicenow.com/solutions/workflow-solutions.html 

 

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR UNIVERSITY | OPTIONAL* 

None. Students – Access to the Microsoft Teams.  

 

COURSE OVERVIEW 

1. ServiceNow overview, available modules, use cases 

2. User Interface, filters, lists, forms 

3. Task Management, notifications, reporting, knowledge management 

4. Service Portal and Service Catalog overview, 

5. Process designer ( Flow Designer) and  Virtual Agent 

6. Summary and development opportunities  

 

 
 

https://docs.servicenow.com/
https://www.servicenow.com/solutions/workflow-solutions.html


 
 

 

  

SYLLABUS   

Business processes automation by EY - ServiceNow 
Fundamentals 
[Język: Angielski ] 
[Długość kursu: 23 h] 
[EY] 
 
 
TRENERZY 

Eksperci EY & ServiceNow   

 

OPIS KURSU 

ServiceNow powstało w 2004 roku, z siedzibą w Santa Clara. Zajmuje #1 miejsce na liście FORTUNE Future 50 
światowych firm o najwyższym długoterminowym potencjale wzrostu. ServiceNow dostarcza cyfrową 
platformę umożliwiającą wszystkim działom zbudowanie i rozwijanie procesów w całej organizacji, za pomocą 
wspólnego środowiska chmurowego.  

ServiceNow Fundamentals to początek dla każdego, kto chce rozpocząć swoją przygodę z ServiceNow. Czy to w 
przypadku gdy chcą zapoznać się z platformą, zostać doświadczonym administratorem, developerem lub 
przyszłym architektem. Opisany kurs pozwala na pozyskanie wiedzy o systemie, konfiguracja funkcjonującej 
platformy, zadania symulacyjne, a to wszystko pod nadzorem i przy pomocy ekspertów ServiceNow. 

 

WYMAGANIA  

 Podstawy pojęć bazodanowych  

 Ogólna wiedza informatyczna 

 Język angielski na poziomie pozwalającym zapoznać się z dokumentacją techniczną  

 



 
 

 

WYMAGANE DOŚWIADCZENIE 

Rozumienie podstaw zarządzania biznesem lub usługami informatycznymi.  
 
KRYTERIA ZDAWALNOŚCI 

Ukończenie wszystkich modułów szkolenia wirtualnego oraz zadań symulacyjnych.  
 

DODATKOWE INFORMACJE 

Szkolenie to składa się z zadań realizowanych na internetowej platformie szkoleniowej realizowanych we 
własnym tempie oraz sesji z trenerami wspierającymi Twoje postępy.  Oznacza to, że będziesz korzystać z 
przygotowanych zadań szkoleniowych, dokumentacji produktu i ćwiczeń praktycznych w odpowiednim dla 
Ciebie momencie, a zakres zadań określany i omawiany będzie z trenerem. 
 
MATERIAŁY DODATKOWE & LITERATURA | OPCJONALNIE* 

Dokumentacja produktowa: https://docs.servicenow.com/ 

Szczegóły funkcjonalności systemu: https://www.servicenow.com/solutions/workflow-solutions.html 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA UCZELNI | OPCJONALNIE* 

Brak wymagań technicznych dla uczelni. Studenci – dostęp do Microsoft Teams.  

 

PRZEGLĄD KURSU 

1. Charakterystyka ServiceNow, dostępne moduły, przykładowe zastosowania, 

2. Interfejs użytkownika, filtry, listy, formularze,  

3. Zarządzanie zadaniami, notyfikacje, raportowanie, zarządzanie wiedzą, 

4. Portal usług i katalog usług, 

5. Projektowanie i budowanie procesów ( Flow Designer), 

6. Podsumowanie i możliwe ścieżki rozwoju 

 
 

https://docs.servicenow.com/
https://www.servicenow.com/solutions/workflow-solutions.html

