Windows 10 Pro – Curso 697-1
Objetivo: Este curso destina-se a proporcionar aos alunos os conhecimentos e
habilidades necessárias para instalar e configurar o Windows 10 desktops e
dispositivos em um ambiente corporativo de domínio do Windows Server.
Essas habilidades incluem a aprendizagem de como instalar e personalizar
aplicativos e sistemas operacionais de Windows 10 e configurar o
armazenamento e conectividade de rede local e remota. Os alunos aprenderão
também como configurar a segurança de dados, dispositivo de segurança e
segurança de rede e manter, atualizar e recuperar o Windows 10.
Carga Horária: 24 hs
Pré-requisito: Este curso destina-se a profissionais de ti que administram e
suportam Windows 10 desktops, dispositivos, usuários e recursos de rede e
segurança associados. Estudantes que buscam certificação no exame 70-697
Windows 10 Configurando também irão beneficiar deste curso. Este curso
destina-se, também, para fornecer habilidades para Enterprise
Desktop/dispositivo suporte técnicos (EDSTs) que fornece Tier 2 suportam para
usuários que executam o Windows 10 desktops e dispositivos dentro de um
ambiente de domínio do Windows em meio a organizações de grande porte.
Formas de pagamento: Dinheiro, Cheque, Cartões de Crédito e Boleto Bancário
(5% de desconto para o aluno que indicar alguém para o treinamento (ou qualquer
outro) e esse efetuar a matrícula. Consulte investimento especial para grupos a partir
de 5 pessoas.)
Início do curso: Adequamos o inicio do curso de acordo com a sua necessidade














Conteúdo Programático:
– Novos recursos importantes do Windows 10.
– Windows Install 10.
– Configure um dispositivo executando o Windows 10.
– Configure de conectividade de rede para um dispositivo Windows 10.
– Gerenciamento e armazenamento no Windows 10.
– Gerenciamento arquivos e impressoras.
– Gerenciar apps.
– Gerenciar de segurança de dados.
– Gerenciamento segurança do dispositivo.
– Implementar Windows 10 características para melhorar a segurança da rede.
– Monitor e atualização Windows 10 dispositivos.
– Arquivos de restauração, reverter os drivers e recuperar o Windows 10 dispositivos.

