
VISO www.globalknowledge.nl              info@globalknowledge.nl               030 - 60 89 444

Vblock Introduction to Skills for Operators

Cursusduur: 2 Dagen      Cursuscode: VISO

Beschrijving:

Deze workshop is bestemd voor IT-medewerkers die verantwoordelijk zijn voor eerstelijns monitoring en control van Vblock Infrastrcture
Packages. Aan de orde komen een inleiding in het Private Cloud-concept, de Vblock architectuur inclusief de geïntegreerde EMC-, VMWare en
Cisco-componenten. In het tweede gedeelte wordt ingegaan op de beschikbare Vblock-tools waarmee kritische
systeemmanagementwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Doelgroep:

ICT-ers die zich bezig houden met het dagelijks beheer van eenVblock omgeving.

Doelstelling:

Na voltooiing van deze module is de cursist in staat om de
dagelijkse beheer taken uit te voeren van een Vblock
infrasturcture. Tijdens deze training zal onder meer de Vblock
architecturen worden behandeld als mede management van
Vblock en gebuik van de GUI.

Vereiste kennis en vaardigheden:

Ervaring in eerstelijns beheerwerkzaamheden van complexe
IT-omgevingen (zowel m.b.t. platforms als networking) is een pre.
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Cursusinhoud:

Module 1: Overzicht Vblock Module 3: Vblock bouwen en beheren Module 5: Management van Symmetrix
line line storage

De uitdagingen van IT-beheer te Te beschrijven hoe in Vblock op line
omschrijven sjablonen gebaseerde server- en storage Op een basale manier te werken met de
Onder woorden te brengen hoe (en welke) provisioning gebouwd en beheerd wordt Symmetrix Management Console GUI
IT-middelen worden gebouwd, beheerd en De stappen voor bij het bouwen en Op een basale manier te werken met CLI
ingezet in de Private Cloud beheren van een Vblock te beschrijven Enabler oplossingen die voorzien in een
De architectonische oplossing van Vblock te Templates voor het bouwen UCS blade eenvoudiger beheer van EMC Symmetrix
omschrijven servers, Symmetrix EMC storage V-Max opslag
Te begrijpen hoe met behulp van Vblock de provisioning te gebruiken
IT-diensten worden vereenvoudigd en de VMware Virtual Machines te Module 6: Vblock Infrastructure Management
levering wordt versneld implementeren en Monitoring met vSphere

line
Module 2: Vblock architectuur Module 4: UCS Management Te werken met de vSphere GUI die
line line voorziet in een eenvoudiger beheer van

De uitgangspunten van een Beheer van UCS te optimaliseren en Virtual Machine-systemen
Vblock-architectuur te beschrijven vereenvoudigen door gebruik te maken
De onderdelen van een Vblock en de van de UCS Manager GUI en CLI
samenhang ervan te beschrijven
Beginselen van Cisco Fabric Interconnects
te beschrijven
Beginselen van het Cisco Unified Computing
System te beschrijven
Beginselen van EMC Symmetrix V-Max
arrays en EMC CLARiON arrays te
beschrijven
Beginselen van VMware vSphere Data
Center Operating System te beschrijven

Nadere informatie:
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