Applicatie Virtualisatie met Microsoft App-V 5 MasterClass
Code: AS-MSAVM
DOELSTELLING
In de training "App-V MasterClass" leert u geavanceerde facetten en functionaliteiten kennen van het Microsoft
Application Virtualization Platform v5
•

•
•

•

Microsoft App-V infrastructure
In de MasterClass wordt de App-V infrastructure behandeld. Het gebruik van Shared Content Store in de
praktijk, het beheren van App-V's met PowerShell en client configuraties komt aan bod.
Migratie en Conversie
U werkt opdrachten uit met de Package Converter, Coexistence mode,
Advanced Sequencing technieken:
U maakt kennis met de geavanceerde sequencing technieken. U past Windows PowerShell toe,
werkt aan complexere sequencing scenario's en verwerkt scripting in Dynamic Configuration Xmlbestanden.
SCCM 2012 Integratie:
Tevens wordt ingegaan op de integratie van App-V in Microsoft System Center Configuration Manager
2012 waarbij de Management en Distributie aspecten worden belicht.

Aan het einde van deze training bent u bekend met de “ins en outs” van Microsoft App-V in combinatie met
SCCM 2012 en kunt u de geleerde technieken direct in de praktijk toepassen.
Let op: Indien u nog niet beschikt over de kennis van het sequencen van applicaties dan adviseren wij u zich in te
schrijven voor de 4-daagse training "Applicatie Virtualisatie met Microsoft App-V 5 incl. Masterclass (AS-MSAVc)"
DOELGROEP
• Cursisten die de App-V 5 Basistraining hebben gevolgd
• De IT Professional die al bekend is met App-V en zich verder wil verdiepen
• De IT Professional die inzicht wil krijgen in de integratie van App-V met SCCM 2012
BENODIGDE VOORKENNIS
•

Voor het volgen van de MasterClass is enige ervaring met het virtualiseren cq Sequencen van applicaties
gewenst. Beschikt u nog niet over deze vaardigheden volgt u dan de training "Applicatie Virtualisatie
met Microsoft App-V 5 incl. Masterclass (AS-MSAVc)". De onderwerpen in de MasterClass sluiten hier
namelijk naadloos op aan.

INHOUD TRAINING
• App-V architectuur en infrastructuur
• Integratie van Microsoft App-V binnen SCCM 2012
• Distribueren en updaten van virtuele packages
• Application Connection Grouping met Virtual Environments
• Stand-alone mode met Microsoft PowerShell
• De rol van PowerShell binnen de App-V infrastructuur
• Gebruik Coexistence mode en conversie van app-v 4 / 5
• Dynamic Configuration met XML files
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Targeted scripting mogelijkheden met PowerShell
Shared Content Store mode
Hands-on labs, Best Practices, methodologieën en meer...

DUUR

TARIEF(EXCL. BTW)

1 dag

€ 995,00 per deelnemer

VERVOLGTRAJECT
Applicatie en Desktop Delivery
met SCCM 2012 (AS-ADDB)
Repackaging and Application
Migration using AdminStudio

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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