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Opis produktu
 

Wyczerpujący przewodnik po planowaniu, wdrażaniu i administrowaniu portalem SharePoint. Dowiedz się jak uruchomić platformę
współpracy biznesowej oraz jak zapewnić jej płynne działanie. To niezastąpione kompendium zawiera szczegółowy opis funkcji,
składników i możliwości oferowanych przez produkt SharePoint 2010. Skorzystaj z porad praktyków, poznaj znane rozwiązania
zastępcze oraz główne techniki rozwiązywania problemów, niezbędne do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

Dowiedz się, jak:

  * Planować topologię farmy serwerów oraz systemów informacyjnych
  * Przeprowadzać procedury instalacji i aktualizacji
  * Konfigurować i integrować serwer Microsoft SQL Server 2008
  * Tworzyć i zarządzać aplikacjami webowymi oraz kolekcjami witryn
  * Projektować i administrować usługami wyszukiwania dla witryn
  * Przeprowadzać proces skalowania serwerów dla różnych scenariuszy
  * Implementować rozwiązania do zarządzania zawartością na poziomie przedsiębiorstwa
  * Administrować zasadami zarządzania informacjami
  * Stosować wskazówki praktyczne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony danych oraz odzyskiwania po awarii
  * Usprawnić administrowanie za pomocą programu Windows PowerShell

O autorach

Bill English, MCTS, MCT, szkoleniowiec, Microsoft MVP dla SharePoint Server-Architecture. Prowadzi uznaną firmę szkoleniową i jest
autorem ponad 10 książek, w tym Poradnika -administratora Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Brian Alderman, MCTS, MCITP, MCT, jest starszym instruktorem technicznym w zakresie administrowania sieciami, bazami danych SQL
Server i technologiami SharePoint.
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Mark Ferraz jest projektantem systemów informacyjnych oraz prezesem firmy konsultingowej specjalizującej się w projektowaniu,
opracowywaniu i implementowaniu rozwiązań i usług opartych na technologiach i produktach z rodziny Microsoft SharePoint i
przeznaczonych dla dużych przedsiębiorstw.

Na dysku CD:

  * Skrypty konfiguracyjne dla środowiska wirtualnego i ich odpowiedniki wiersza polecenia
  * Odsyłacze do dodatkowych zasobów sieciowych
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