Akademia
Informacje ogólne
Szkolenie prowadzone jest przez inżyniera z 10-letnim doświadczeniem
w pracy z urządzeniami sieciowymi D-Link.
Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat Network Switch Specialist.

Dla kogo?
Szkolenie dedykowane jest dla integratorów i administratorów sieciowych
zajmujących się wdrażaniem i zarządzaniem sieciami LAN.

Czego dotyczy szkolenie?
Szkolenie dotyczyć będzie konfiguracji i zarządzania nowymi seriami
przełączników D-Link, w tym: DGS-1510, DGS-3630, DXS-3400, DXS-3600,
na przykładzie przełącznika serii DGS-1510.
Uczestnicy po szkoleniu otrzymają przełącznik DGS-1510-20 oraz materiały
szkoleniowe.

Wymagania dla uczestników szkolenia
Każdy z uczestników proszony jest o:
• posiadanie ze sobą notebooka wyposażonego w:
» port Ethernet, trzy kable Ethernet
» port konsoli szeregowej w standardzie RS-232
(kabel DB-9 <-> RJ-45 zostanie dostarczony z przełącznikiem)
» prawa administracyjne w systemie
(zmiana adresu IP, sniffing/generowanie ruchu)
» dokumentację (WebUI + CLI) do przełącznika.
• zainstalowane (i działające) oprogramowanie
» Telnet
» Wireshark - lub inny analizator ruchu
» Colasoft Packet Builder - lub inne do odtwarzania do sieci ruchu
dostarczonego w formacie .pcap
» Serva Community - lub inny serwer TFTP+DHCP

ZASTRZEGAMY PRAWO DO EWENTUALNEJ ZMIANY TERMINU SZKOLENIA, PO ÓWCZESNYM POINFORMOWANIU UCZESTNIKÓW.
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9:00 Rozpoczęcie szkolenia
- wprowadzenie teoretyczne
- sposoby zarządzania przełącznikiem
- wstępna konfiguracja
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
- Link Aggregation
- VLAN
- Port Mirror
- Loopback Detection
13:00 - 14:00 Lunch
- Port Security
- Traffic Segmentation
- Access Control Lists
- Cable Diagnostics
- DHCP Server Screening
15:30 - 15:45 Przerwa kawowa
- Storm Control
- stackowanie urządzeń
- DLMS
- Rozwiązywanie problemów
17:00 Zakończenie szkolenia oraz wręczenie certyfikatów

Akademia
Rezerwacja miejsc i płatności
Aby wziąć udział w szkoleniu, należy dokonać rejestracji wypełniając
formularz akademiadlink.pl. Tylko zarejestrowani uczestnicy, którzy dokonali
wpłaty w ciągu 72h od momentu rejestracji, będą mogli uczestniczyć
w szkoleniu Akademii D-Link.
Koszt szkolenia wynosi 922,50 zł brutto (750 zł netto).
Dane do realizacji przelewu:
K14
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
NIP: 8241762431
ING Bank Śląski: 81 1050 1041 1000 0097 1441 5719
Tytułem przelewu: Uczestnictwo w szkoleniu Akademii D-Link

