MS 20415 - Wdrażanie infrastruktury stacji roboczych Windows 8

Czas trwania:
Cena rynkowa:
Cena promocyjna:
Szkolenie autoryzowane:

Czas trwania: 5 dni / 40 godz.
3 950,00 zł
3 752,00 zł
Tak

Informacje o szkoleniu
Jest to 5-dniowy kurs prowadzony przez instruktora, który dostarcza wiedzy i umiejętności niezbędnych do
planowania, projektowania i wdrażania systemu Windows 8. Szkolenie zawiera wytyczne dotyczące planowania i
wdrażania pulpitów przy użyciu kilku technologii, takich jak Narzędzie migracji stanu użytkowników (USMT),
Microsoft Deployment Toolkit (MDT), Virtual Desktop Infrastructure (VDI) i więcej. Dodatkowo kurs opisuje, w jaki
sposób chronić komputery stacjonarne i monitorować ich stan zdrowia i wydajność.
Wymagania wstępne
Kurs przeznaczony jest głównie dla specjalistów z branży IT, którzy zarządzają środowiskiem desktopów dla
organizacji, i chcą się specjalizować w Windows 8. Dodatkowo, odbiorcami tego kursu są specjaliści IT, którzy
chcą skorzystać z egzaminu 70-415: Implementing an Enterprise Desktop and Device Infrastructure.
Mile widziana bardzo dobra znajomość koncepcji i podstaw TCP/IP, doświadczenie w pracy z Windows Server
2012, bardzo dobra znajomość infrastruktury sieciowej oraz Active Directory, doświadczenie w tworzeniu
skryptów, bardzo dobra znajomość koncepcji zabezpieczeń, uwierzytelniania i autoryzacji, znajomość zagadnień
wdrażania oraz narzędzi do tworzenia obrazów, ogólna wiedza na temat narzędzi zarządzania z rodziny System
Center 2012, doświadczenie w środowisku składającym się z wielu lokalizacji oraz wielu kontrolerów domeny a
także zarządzania środowiskiem powyżej 2500 użytkowników.
Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Wymagania wstępne

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Ocena i określanie opcji wdrażania stacji roboczych
Planowanie strategii zarządzania obrazami
Implementacja zabezpieczeń stacji roboczych
Przechwytywanie i zarządzanie obrazami systemu operacyjnego stacji roboczej
Planowanie i implementacja migracji stanu użytkownika
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Planowanie i wdrażanie stacji roboczych za pomocą Microsoft Deployment Toolkit
Planowanie i wdrażanie stacji roboczych za pomocą System Center 2012 Configuration Manager
Planowanie i implementacja infrastruktury Remote Desktop Services
Zarządzanie wirtualizacją stanu użytkownika w stacjach roboczych przedsiębiorstwa
Planowanie i implementacja infrastruktury aktualizacji do wspierania stacji roboczych w przedsiębiorstwie
Ochrona stacji roboczych przedsiębiorstwa przed złośliwym oprogramowaniem i utratą danych
Monitorowanie wydajności i stanu zdrowia infrastruktury stacji roboczych

Informacje dodatkowe
Brak

Typy szkolenia
Tradycyjne
Asseco | Zdalna klasa
Asseco | Wirtualna klasa

Więcej informacji:
Zadzwoń 801 30 30 30 lub napisz szkolenia@assecods.pl
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