
55078-A: Mobile Device Management

Bir eğitmen tarafından verilen bu iki günlük eğitim, kurum içindeki mobil cihazlar için bir yönetim stratejisinin
geliştirilmesinden sorumlu olan BT profesyonellerine yöneliktir. Windows, iOS ve Android işletim sistemlerini çalıştıran
cihazlar eğitim kapsamındadır. Çeşitli Microsoft teknolojilerini kullanarak öğrenciler, bir mobil cihaz planı oluşturacak,
mobil cihaz yönetimini yapılandıracak ve bu cihazlarda hem bağlantı hem de veri güvenliği konusunda
uzmanlaşacaktır. BYOD (kendi cihazını getir) yaklaşımına geçişle birlikte kurumların, kullanıcıların birçok farklı cihazdan
bilgilere erişmesine izin verirken bu bilgilerin kaybı riskini de en aza indirmeleri gerekir. Windows Server 2012 ve
Windows Server 2012 R2’nin bir parçası olarak uygulamaya konulan yeni araçların yanı sıra Sistem Merkezi de kurumsal
BYOD politikalarının eksiksiz bir hal almasına imkan sağlayacaktır.

Hedefler

İşletmeye bağlanabilecek çeşitli mobil cihaz türlerini anlama.

Mobil cihazlara yönelik gereksinimleri belirleme ve mobil cihazları etki alanı, Workplace Join ve VPN’ler aracılığıyla
bağlama.

Mobil cihaz yönetim stratejisi oluşturma.

Microsoft Sistem Merkezi ürünlerini ve Windows Server 2012 R2’yi kullanarak mobil cihaz yönetim altyapısını
yapılandırma.

Dolaşımdayken veya cihazlardayken IPSec ve BitLocker ile kurumsal verileri güvenli kılma.

Grup Politikası Nesneleri (GPO’lar) ile veri güvenliğini yönetme.

Windows 8/Windows 8.1’de Çalışma Klasörlerini kullanarak verileri birden çok mobil cihazda senkronize etme.

Web Application Proxy aracılığıyla uygulamalara bağlanma.

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler:

TCP/IP ve ağ kurma kavramlarını temel düzeyde anlama.
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Temel düzeyde Windows ve Active Directory bilgisi.

Kimlik doğrulama ve yetkilendirme gibi güvenlik kavramlarını temel düzeyde anlama.

Mobil cihaz ve mobil işletim sistemi konusunda temel düzeyde deneyim sahibi olma.

Cihaz yönetiminin temel unsurlarını temel düzeyde anlama.

Hedef kitle

Bu eğitim, mobil cihazlar ve Windows istemci ve sunucu işletim sistemlerinin bazı sürümlerinde deneyim sahibi olan BT
profesyonellerine yöneliktir. Microsoft Sistem Merkezi Yapılandırma Yöneticisi gibi yönetim araçlarında deneyim sahibi
olunması da zorunlu olmasa da değerli bir özellik olacaktır.

Topics

Overview of Mobile Device Management

Mobile Device Management Strategy and Infrastructure

Workplace Join and Work Folders

Web Application Proxy

Mobile Device Management Security

Mobile Device Lifecycle and Application Management
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