Workshop Administering Windows Server 2008/2012 Basis
Inleiding:

Windows Server is de versie van Windows die bedoeld is voor
gebruik op netwerkservers: computers die binnen een netwerk
diensten beschikbaar stellen aan grotere aantallen gebruikers. Deze
workshop begint met een kort overzicht van de vernieuwingen ten
opzichte van de vorige versie, gevolgd door de installatie van het
besturingssysteem aan de hand van een case. Daarna worden de
belangrijke mogelijkheden besproken, zoals de Active Directory
waarmee een netwerk centraal beheerd kan worden en de andere
gebruikelijke servertaken. Ook is er aandacht voor beveiliging en
het maken van back-ups. U gaat zelf actief aan de slag met de
installatie en configuratie van DNS, DHCP, GPO en Active
Directory. Deze workshop is dan ook bedoeld als inleiding voor
mensen die vertrouwd willen raken met Windows Server 2008 en
2012, aankomend netwerkbeheerders of andere ict-medewerkers.
Er is geen specifieke vooropleiding nodig maar er wordt wel wel een
redelijke voorkennis van de in het vakgebied gangbare terminologie
gevraagd.
Doel:
Als deelnemer van deze workshop leert u een eenvoudige IT
infrastructuur op basis van Windows server 2008 of 2012 te
installeren en te beheren. Er zal gebruik worden worden gemaakt
van een virtuele omgeving waarbinnen u op een veilige manier een
domein op basis van Windows Server leert te beheren.

Workshop Administering
Windows Server 2008 / 2012
Basis
Programma (2 avonden):
De volgende onderwerpen komen aan
bod:
 Inrichten van een Windows 2008 of
2012 Domain Server;
 Toekennen van verschillende rollen;
 Inrichten van de Active Directory;
 Werken met Organizational Units,
Global- en Domain Local Groups;
 Het aanmaken van accounts voor
users;
 Het aanmaken en beheren van
Group Policies;
 Instellen van een eenvoudige backup
procedure;
 Het werken met roaming profiles;
 Aanbrengen van rechten en permissies in een Windows Server
omgeving.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn de
verschillende rollen van de Windows Server kan vervullen (File
server, DNS, DHCP enz), het aanmaken van accounts, het inrichten
van de Active Directory met Global en Domain Local Groups, het
aanmaken en beheren van Shares, creëren van Group Policies, het
instellen van backup en nog veel meer.
Inbegrepen
Tijdens de training wordt in de pauzes gezorgd voor koffie en thee.
Locatie en bereikbaarheid
De cursus zal worden gegeven op onze uiterst sfeervolle
trainingslocatie op het Landgoed Ridderhofstad Rhijnauwen. Adres
Rhijnauwenselaan 14, 3981 HH Bunnik (zie onze website
www.mentorum.nl voor de uitgebreide routebeschrijving).
De locatie is uitstekend bereikbaar met openbaar - en eigen vervoer
en er is tevens voldoende gratis parkeergelegenheid bij het gebouw.
Cursusmateriaal
Voor de benodigde software, schrijfmateriaal en een
internetverbinding wordt gezorgd. U dient echter wel uw eigen
laptop mee te brengen waarop u een virtuele omgeving kan
installeren. Hiervoor is een laptop met minimaal 4gb aan intern
geheugen vereist. Indien u Microsoft Server 2012 wil installeren
dient u er rekening mee te houden dat u daarnaast ook de
mogelijkheid voor hardware virtualisatie bezit en 64-bit applicaties
kan installeren. Tevens wordt u verzocht voor aanvang van de
training de virtualisatie software (instructie wordt u toegezonden na
aanmelding) te installeren.
Certificering
Aan het eind van de training ontvangt u een bewijs van deelname
middels het Mentorum certificaat.

Datum en tijd:
Zie ‘Agenda’ op www.mentorum.nl.

Prijs workshop:
€ 100,00 excl BTW
(€ 121,00 incl. BTW)

Inschrijven via
www.mentorum.nl

