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DOSTĘPNE TERMINY
2021-06-07 | 5 dni | Wirtualna sala
2021-07-19 | 5 dni | Wirtualna sala

Cel szkolenia:
Szkolenie kierowane jest do specjalistów IT, którzy na co dzień wykonują takie działania jak instalacja,
konﬁguracja, lokalne zarządzanie i konserwacja podstawowych usług systemu operacyjnego Windows
10. Uczestnicy mogą być także zapoznani ze scenariuszami związanymi z pracą w przedsiębiorstwie
oraz usługami zorientowanymi na rozwiązania chmurowe.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie:
wykonywać działania przed rozpoczęciem instalacji systemu operacyjnego Windows 10,
instalować Windows 10, konﬁgurować opcje aktualizacji systemu Windows, wykonywać zadania
konﬁguracyjne po zakończeniu instalacji systemu.
konﬁgurować urządzenia i sterowniki urządzeń dla Windows, konﬁgurować miejsce
przechowywania dla Windows, konﬁgurować ustawienia sieciowe w Windows, konﬁgurować
zdalne zarządzanie Windows, konﬁgurować i zarządzać aplikacjami w Windows, konﬁgurować
aplikację Internet Explorer.
opisać metody zabezpieczeń Windows 10, konﬁgurować dostęp do konta i uwierzytelnienie,
konﬁgurować uprawnienia dostępu do plików i folderów, tworzyć zasady bezpieczeństwa, opisać
zagrożenia i metody łagodzenia ich skutków.
używać narzędzi do rozwiązywania problemów i monitorowania Windows, rozwiązywać
problemy związane z instalacją Windows, rozwiązywać problemy związane z instalacją aplikacji,
rozwiązywać problemy związane z ustawieniami przeglądarki sieciowej, rozwiązywać problemy
związane z uwierzytelnianiem Windows, rozwiązywać problemy sprzętowe związane z
komputerami z systemem Windows.

Plan szkolenia:
Instalacja Windows
Wprowadzenie do Windows 10
Edycje i wymagania instalacyjne Windows 10
Metody instalacji
Aktualizowanie i migracja do Windows 10
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Metody wdrożenia
Konﬁguracja i personalizacja po instalacji
Konﬁgurowanie i dostosowywanie menu Start
Typowe opcje konﬁguracyjne
Zaawansowane metody konﬁguracji
Zarządzanie sterownikami i urządzeniami peryferyjnymi
Aktualizacja Windows
Windows w modelu usługi
Aktualizowanie Windows
Konﬁguracja połączeń sieciowych
Konﬁgurowanie połączeń sieciowych IP
Wdrażanie rozpoznawania nazw
Wdrażanie łączności z siecią bezprzewodową
Omówienie usługi Zdalny dostęp
Zarządzanie zdalne
Konﬁguracja pamięci masowej
Zarządzanie pamięcią masową
Zarządzanie dyskami i wolumenami
Zarządzanie miejscami do magazynowania
Zarządzanie aplikacjami w Windows 10
Dostarczanie aplikacji do użytkowników
Zarządzanie aplikacjami uniwersalnymi
Przeglądarki sieci web systemu Windows 10
Konﬁguracja autoryzacji i uwierzytelniania
Uwierzytelnianie
Konﬁgurowanie funkcji Kontrola konta użytkownika
Wdrażanie rejestracji urządzenia
Konﬁguracja dostępu do danych i ich użycia
Omówienie systemu plików
Konﬁgurowanie i zarządzanie dostępem do plików
Konﬁgurowanie i zarządzanie folderami udostępnionymi
Zarządzanie plikami użytkownika
Konﬁguracja ochrony przed zagrożeniami
Złośliwe oprogramowanie i ochrona przed zagrożeniami
Windows Defender
Reguły zabezpieczeń połączeń
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Zaawansowane metody ochrony
Obsługa środowiska Windows 10
Architektura Windows
Wsparcie i narzędzia diagnostyczne
Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z wydajnością
Rozwiązywanie problemów z plikami i aplikacjami
Odzyskiwanie plików w Windows 10
Rozwiązywanie problemów z aplikacjami
Rozwiązywanie problemów z systemem operacyjnym
Rozwiązywanie problemów z systemem operacyjnym
Rozwiązywanie problemów z usługami systemu operacyjnego
Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i sterownikami urządzeń
Rozwiązywanie problemów z awariami sterowników urządzeń
Omówienie rozwiązywania problemów ze sprzętem
Rozwiązywanie problemów związanych z ﬁzyczną awarią

Wymagania:
podstawowe zrozumienie koncepcji sieci komputerowych i sprzętu.
podstawowe zrozumienie koncepcji systemu operacyjnego i aplikacji.
doświadczenie w korzystaniu z systemu operacyjnego Windows.

Poziom trudności

Certyﬁkaty:
Uczestnicy szkolenia MD-100T00 Windows 10 otrzymują autoryzowany certyﬁkat Microsoft.

Prowadzący:
Microsoft Certiﬁed Trainer.

Informacje dodatkowe:
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały źródłowe oraz oprogramowanie są w języku
angielskim.
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