Packaging MasterClass AI (Advanced Installer, App-V 5 & SCCM 2012)
Code: AS-PACKMAI
Deze training combineert het leren werken met Advanced Installer, Microsoft App-V & SCCM 2012, waarbij de
leerstof en opdrachten gebaseerd zijn op de 'real life' ervaringen.
Met deze training bieden wij u een uitermate praktijkgerichte training aan waarbij alles wordt behandeld wat
een Package Engineer / Technisch Applicatiebeheerder in de dagelijkse praktijk nodig heeft. Precies zoals u het
kunt toepassen in uw eigen organisatie!
Kortom een training ontwikkeld voor packagers, door dé packagers.
Trainingsinhoud
Advanced Installer
•

•
•
•

Inrichting van de package omgeving
o Inrichting van de ontwikkel-, packaging- en testsystemen.
o Opzetten applicatie documentatie voor het applicatie-migratieproces.
Het gebruiken van de verschillende Advanced Installer tools om uw projecten uit te voeren.
Inzicht verkrijgen in hoe een Windows Installer database (MSI) is opgebouwd en hoe de mechanismen
zoals Self-Healing & Advertising werken.
Inzicht verkrijgen in ICE Validation en in staat zijn te begrijpen welke fouten u echt moet oplossen voor
een juiste werking. En nog belangrijker, hóe u dit het beste kunt doen.

Microsoft App-V
•

•

•

Leer alle facetten en functionaliteiten kennen van het "Microsoft Application Virtualization Platform v5".
Er wordt uitgebreid in gegaan op alle aspecten van de onderliggende techniek, het beheer en het
toepassen van packaging Best Practices op virtuele applicaties.
Cursisten krijgen een goed inzicht in het sequencing proces waarbij gebruik gemaakt wordt van alle
nieuwste features in Microsoft App-V zoals het gebruik Connection Groups, Dynamic Configuration met
XML bestanden en de rol van PowerShell binnen App-V.
Aan het einde van deze training bent u bekend met alle “ins en outs” van Microsoft App-V 5 en kunt u
de geleerde technieken direct in de praktijk toepassen.

Microsoft App-V “In de Praktijk”
•

Dit gaat dieper in op de sequencing en distributietechnieken waarbij bijvoorbeeld gebruik gemaakt
wordt van SCCM 2012 icm App-V. Er worden onderwerpen & technieken behandeld zoals:
o het gebruik van PowerShell voor het configureren van de App-V Client
o het stand-alone werken met & testen van App-V Sequences mbv PowerShell
o het configureren van XML-bestanden & scripting mogelijkheden in Dynamic Configuration XML
o werking en toepassing Shared Content Store
o conversie & migratie van v4 naar v5
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Integratie met Microsoft SCCM 2012
•

In deze module richt u zich op de Applicatie Management en Distributie aspecten op basis van Microsoft
System Center Configuration Manager 2012. De onderwerpen richten zich voornamelijk op de integratie
van App-V en distributie van software met SCCM 2012. Hiermee krijgt de cursist een goed beeld van de
facetten die een rol spelen bij het distribueren, in productie nemen en onderhouden van applicaties.

Doelgroep
•
•

Systeembeheerders en Applicatiebeheerders die aanvullende packaging kennis willen opdoen.
Packagers die hun Packaging Skills willen vernieuwen, uitbreiden en verbeteren.

Voorkennis
•

Basiskennis van het Microsoft Windows platform

Trainingsinhoud
• Deze training combineert de inhoud zoals deze ook in de afzonderlijke trainingen wordt behandeld.
• Bekijk voor uitgebreide informatie de online trainingspagina’s van Advanced Installer & App-V & SCCM
2012
Duur
5 dagen

Tarief (excl. BTW)
€ 3.195,00 per deelnemer

Vervolgtraject
RES ONE Workspace (AS-WMRES)
AppSense Professional (APPSNS)
Windows 10 Application & Imaging
(AS-WIN10)

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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