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Ten Poradnik Szkoleniowy firmy Microsoft:
• Udostępnia szczegółowe szkolenie praktyczne do samodzielnej nauki
• Skupia się na osiąganiu umiejętności specyficznych dla pełnionych ról w kontekście implementacji kluczowych usług systemu
Windows Server 2012 R2, takich jak usługi Active Directory czy usługi sieci
• Tworzy fundament dla umiejętności, które w połączeniu z doświadczeniami w pracy, dają podstawy do ich sprawdzenia na
egzaminach Microsoft Certification, takich jak egzamin 70-410
Poszerzaj umiejętności. Buduj doświadczenie.
• Planuj procesy migracji lub wdrożenia
• Zarządzaj zdalnie serwerami i instaluj role
• Planuj i wdrażaj kontrolery domen
• Administruj zaawansowanymi usługami Active Directory
• Planuj, konfiguruj i zarządzaj Zasadami grupy
• Wdrażaj hosty Hyper-V i maszyny wirtualne, i zarządzaj nimi
• Administruj usługami sieci za pomocą Windows PowerShell 4.0
• Wdrażaj funkcję Storage Spaces; zarządzaj udostępnionymi magazynami
• Konfiguruj usługi zabezpieczeń i zarządzaj nimi
• Wdrażaj serwery druku i zarządzaj nimi
O Tobie
Ten Poradnik Szkoleniowy przyda się najbardziej profesjonalistom IT, którzy mają co najmniej trzyletnie doświadczenia w
administrowaniu poprzednich wersji systemu Windows Server w średnich i dużych środowiskach.
O autorze
Mitch Tulloch jest ekspertem technologii systemów Windows, wielokrotnie honorowany tytułem Microsoft Most Valuable Professional
(MVP) za wkład wniesiony we wdrażaniu i stosowaniu platform, rozwiązań i produktów firmy Microsoft.
Przeprowadzanie ćwiczeń praktycznych
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Większość ćwiczeń prezentowanych w książce można przeprowadzać w zwirtualizowanym środowisku technologii Hyper-V; w
przypadku niektórych ćwiczeń wymagany jest co najmniej jeden serwer fizyczny.
Wymagania systemowe opisane są we Wstępie.
Przygotowujesz się egzaminu Microsoft Certification?
Skorzystaj z oficjalnego podręcznika:
Egzamin 70-410: Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012
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