IVANTI Workspace
Code: AS-IVWS
Het accent bij deze training ligt op Applicatie Management en het uitvoeren van dagelijkse beheertaken met RES
Workspace. De leerstof en opdrachten zijn gebaseerd zijn op 'real life' ervaringen. Met deze training bieden wij u
een uitermate praktijkgerichte training aan waarbij niet de 'tool' maar uw dagelijkse beheer uitdagingen centraal
staan. Precies zoals u het kunt toepassen in uw eigen organisatie!
DOELSTELLING
De inhoud van deze training omvat alle onderwerpen die u in staat stellen om direct alle benodigde IVANTI
Workspace functionaliteit te gebruiken. Het accent ligt hierbij op het beheren en aanbieden van applicaties in de
dagelijkse praktijk.
DOELGROEP
IT Professionals welke willen leren werken met IVANTI Workspace
BENODIGDE VOORKENNIS
•
•
•

Basiskennis van de werking van het Microsoft Windows Operating System.
Basiskennis van Applicatie Beheer, Client/Server en Server Based Computing is gewenst.
MSI en App-V kennis valt buiten deze training, maar is noodzakelijk voor de Applicatie Management
component van de training.

INHOUD TRAINING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ivanti workspace
What is workspace management
Ivanti Architecture
Installing Ivanti workspace
Installing the Ivanti workspace client
Workspace containers
Adding and publishing an application
Securing your environment
Prepare workstations for software distribution
Installing the App-V client
Adding and publishing App-V applications
Using time restrictions on your applications
Working with users setting
Adjusting the composer start screen(branding)
Labs
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•
•
•
•
•
•
•
•

Distributing applications
Working with Drive mappings
Working with Building blocks
Lockdown and Behavior
Working with Administrative roles
Usage Tracking and Reporting
Web portal
CPU and Memory optimization

DUUR

TARIEF(EXCL. BTW)

5 dagen

€ 2.395,00 per deelnemer

VERVOLGTRAJECT
Zie AIMED Trainingskalender

TRAININGSTIJDEN
De training start de eerste dag om 09.30, de overige dagen beginnen we om 09.00.
De training eindigt iedere dag rond 16.30

MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten over onze trainingen, groepstrainingen of maatwerktraining neemt u dan contact met ons op.

Bezoekadres:
Utopialaan 49
5232 CD ’s-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 281
5201 AG ’s-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 6497 413
www.aimedsolutions.nl
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