20698- INSTALANDO E CONFIGURANDO
O WINDOWS 10
O CURSO
OBJETIVO
Sobre Curso
●

Este curso foi concebido para proporcionar aos alunos o conhecimento e as habilidades necessárias para
instalar e configurar o Windows 10 desktops e dispositivos em um ambiente corporativo de domínio do
Windows Server. Essas habilidades incluem aprender como instalar e personalizar 10 sistemas
operacionais e aplicativos Windows e configurar a conectividade de rede local e remota e
armazenamento. Os alunos também irão aprender como configurar a segurança de dados, segurança de
dispositivos e segurança de rede, e manter, atualizar e recuperar o Windows 10.

Perfil do Público
●

Este curso é destinado a profissionais de TI que administram e Suporte do Windows 10 desktops,
dispositivos, usuários e rede associada e recursos de segurança. Os estudantes que buscam certificação
no 70-698 do Windows exame 10 Configurando também vai beneficiar com este curso. Este curso
também é destinado a fornecer habilidades para técnicos Enterprise Desktop / Suporte de Dispositivo
(EDSTs) que fornecem suporte de Nível 2 para os usuários que executam o Windows 10 desktops e
dispositivos dentro de um ambiente de domínio do Windows em meio a organizações de grandes
empresas.

DEPOIS DE CONCLUIR ESTE CURSO OS ALUNOS SERÃO CAPAZES DE
●

Descrever os novos recursos importantes do Windows 10.

●

Instalar o Windows 10.

●

Configurar um dispositivo com o Windows 10.

●

Configure a conectividade de rede para um dispositivo Windows 10.

●

Gerenciar o armazenamento no Windows 10.

●

Gerenciar arquivos e impressoras.

●

Gerenciar aplicativos.

●

Gerenciar a segurança de dados.

●

Gerenciar a segurança do dispositivo.

●

Implementar o Windows 10 recursos para melhorar a segurança da rede.

●

Monitorar e atualizar o Windows 10 dispositivos.

●

Restaurar arquivos, reverter os motoristas, e recuperar o Windows 10 dispositivos.

PRÉ-REQUISITOS
●

Conhecimento dos fundamentos de rede, incluindo TCP / IP, User Datagram Protocol ( UDP) , e DNS.

●

Conhecimento de Serviços de Domínio Active Directory (AD DS) princípios e fundamentos da gestão de
AD DS.

●

Compreensão da segurança baseada em certificado.

●

Compreensão do Windows Server 2008 ou do Windows Server 2012 fundamentos.

●

Compreensão dos fundamentos do sistema operacional cliente do Windows , como um conhecimento de
trabalho do Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8

CARGA HORÁRIA
40 horas

