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Dowiedz się, jak:
> zaplanować i zrealizować projekty wdrożeniowe w wielkiej i małej skali,
> skonfigurować zarządzanie klientami, profilami użytkowników, funkcjami wyszukiwania i zasobami sieciowymi za pomocą Zasad
grupy,
> administrować dyskami, systemami plików, folderami, drukarkami i innymi urządzeniami,
> implementować udostępnianie plików i multimediów w środowisku grupy roboczej lub domeny,
> konfigurować sieci bezprzewodowe, TCP/IP oraz łącza VPN,
> zarządzać aktualizacjami oprogramowania, mechanizmami User Account Control, zaporą systemu Windows i zabezpieczeniami IPSec,
> monitorować dzienniki zdarzeń i wydajność systemu,
> rozwiązywać problemy ze sprzętem, sterownikami, łącznością sieciową i błędami krytycznymi.

Dysk DVD zawiera:
• Ponad 140 skryptów ułatwiających automatyzację administracji i wdrożenia.
• Narzędzia do rozwiązywania problemów sieciowych.
• Narzędzia do debugowania 32- i 64-bitowych wersji Windows®.
• Narzędzie Solution Accelerator for Business Desktop Deployment 2007 oraz narzędzia wspomagające.
• Dokumenty techniczne na temat administracji systemu Windows Vista.
• Przykładowe rozdziały z książek „Microsoft Security Resource Kit, Second Edition” oraz „Microsoft VBScript Step by Step” (w języku
angielskim).
• Przeszukiwalną wersję książki w formacie eBook (w języku angielskim).

O autorach:
Mitch Tulloch jest dobrze znany jako ekspert i MVP w zakresie Windows Server®. Jest autorem kilkunastu książek oraz setek artykułów
na temat administrowania systemami Windows, zagadnień sieciowych i bezpieczeństwa.

Tony Northrup, MCSE, CISSP oraz MVP w zakresie Windows jest konsultantem w dziedzinach sieci i zabezpieczeń. Jest współautorem
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wielu książek, w tym Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit oraz kilku podręczników z serii Training Kit.

Jerry Honeycutt, MVP w dziedzinie Windows, jest autorem ponad 25 książek, w tym Microsoft Windows Desktop Deployment Resource
Kit. Ponadto regularnie pisuje artykuły dla witryny Windows XP Expert Zone oraz Microsoft TechNet.

Windows Vista Team to zespół projektantów i programistów, tworzących i zapewniających wsparcie dla systemu operacyjnego
Windows Vista.
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