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ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW / HELPDESK IBM NOTES
Szkolenie jest odpowiednikiem N8360_Help Desk Troubleshooting for IBM Lotus Notes
Domino Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników dzia HelpDesk do pracy zwi zanej
rozwi zywaniem problemów ytkowników IBM Lotus Notes. Podczas szkolenia omawiamy
najwa niejsze elementy zwi zane technicznymi aspektami programu.
Przeznaczenie dla redniozaawansowanych oraz zaawansowanych
przysz ych obecnych pracowników HelpDesku.
Czas trwania

ytkowników systemu,

dzie

Cele szkolenia
Po uko czeniu szkolenia uczestnik powinien:
Zna podstawowe problemy zwi zane wykorzystaniem Lotus Notes przez
ytkowników.
Umie odpowiednio diagnozowa analizowa rozwi zywa problemy zwi zane
programem Lotus Notes.

Program szkolenia
Lekcja 1: Wprowadzenie do

ównych zasobów pomocy firmy IBM:

Korzystanie zasobów IBM (strony dot. produktów rozwi za strony wsparcia
HelpDesk IBM, korzystanie ze stron wsparcia IBM).
Uruchomienie programu Domino Administrator (Domino Administrator, interfejs
programu Domino Administrator).
Podstawowe narz dzia administracyjne (przegl zak adek programu).
Lekcja 2: Zarz dzanie stacj robocz IBM Lotus Notes:
Diagnozowanie problemów implementacj strony powitalnej (sposób implementacji,
dokument Policy, typy Policy, zasada dzia ania polis, wyliczanie efektywnej polisy).
"Niszczenie" reinstalacja istniej cej stacji roboczej Lotus Notes (wa niejsze pliki stacji
roboczej, sk adnia pliku notes.ini, przyk adowe opoty ze stacj robocz Lotus Notes.
Korzystanie ze stacji roboczej przez kilku ytkowników (sposoby umo liwiania
korzystania ze stacji roboczej przez wielu ytkowników, instalacja "multi-user", sposób
konfiguracji klienta "multi-user", manualny sposób umo liwienia korzystania Lotus
Notes przez wielu ytkowników).
Odzyskiwanie plików ID ytkownika (sposoby odzyskiwania plików ID, odzyskiwanie
hase do plików ID, ID Vault).

www.biztek.pl

Czasem bardziej do mnie przemawia
jedno s owo ni godzinna prezentacja
komputerowa. Prawa Murphy'ego

biztek@biztek.pl
Tel. 728 503 186

Lekcja 3: Zarz dzanie prawami dost pu do aplikacji Lotus Notes:
Diagnozowanie problemów dost pem dom serwera (restrykcje dost pie do serwera,
rola grup, rozwi zywanie problemów dost pem do serwera, podgl przynale no ci
ytkowników do grup).
Okre lanie efektywnego dost pu do aplikacji Lotus Notes (mechanizm dzia ania praw
dost pu do aplikacji, ACL bazy danych, dost anonimowy, poziomy praw dost pu,
okre lanie efektywnego dost pu do aplikacji, role ytkowników, lista ECL).
Lekcja 4: Zarz dzanie bazami danych:
Od wie anie zast powanie szablonu bazy danych (ró nice pomi dzy od wie aniem
zast powaniem szablonu, mechanizm zasada dzia ania).
Kompaktowanie lokalnych baz danych (sposoby zarz dzania rozmiarem bazy danych,
kompaktowanie baz danych, kompaktowanie lokalnych baz danych).
Archiwizacja dokumentów (archiwizowanie dokumentów bazach danych, archiwizacja
wiadomo ci skrzynce pocztowej, tworzenie przegl archiwum, przegl ustawie
dot. archiwizowania dokumentów).
Problemy dotycz ce archiwizacji wiadomo ci skrzynce pocztowej (diagnozowanie
problemu, przegl danie dokumentu polisy).
Lekcja 5: Rozwi zywanie problemów poczt elektroniczn
Wprowadzenie do przep ywu poczty elektronicznej ("mail routing", sieci NNN,
przesy anie poczty mi dzy sieciami NNN, protoko pocztowe).
Rozwi zywanie problemów poczt elektroniczn odpowiadanie na zg oszone
dy
(kategorie
dów, przyczyny wyst powania
dów, raporty niepowodzeniu
dor czenia poczty, odpowiadanie na raporty).
Przegl danie poczty "waiting" oraz "dead" (przyczyny powstawania, przegl danie
poczty, sposoby rozwi zywania problemów).
Sposoby ledzenia dostarczenia poczty (okre lanie cie ki dostarczenia wiadomo ci,
ledzenie wiadomo ci).
ledzenie wiadomo ci ("message tracking" oraz zasada dzia ania, ststusy wiadomo ci
kolejce poczty elektronicznej).
Lekcja 6: Rozwi zywanie problemów poczt elektroniczn
Prywatna Ksi ka Adresowa (Kontakty) rozwi zywanie problemów, zamiana szablonu
"kontaktów").
Directory Catalog (cel implementacji, zasada dzia ania, rozwi zywanie problemów).
Szyfrowanie wiadomo ci pocztowych (mechanizm szyfrowania podpisów cyfrowych,
jak wysy "bezpieczn poczt elektroniczn ?).
Rozwi zywanie problemów udost pnianiem skrzynki pocztowej, kalendarza oraz
czynno ci do wykonania (delegowanie dost pu).
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Rozwi zywanie problemów us ug "Out Of Office" (zasada dzia ania, mo liwe
problemy oraz rozwi zywanie problemów us ug ).
Lekcja 7: Proces replikacji, problemy replikacj baz danych:
Tworzenie lokalnych replik baz danych (szyfrowanie bazy danych).
Definiowanie ustawie zwi zanych replikacj bazy danych, przegl ustawie
Diagnozowanie problemów zwi zanych procesem replikacji (czynniki wp ywaj ce na
proces replikacji, rozwi zywanie podstawowych problemów zwi zanych procesem
replikacji).
Konflikty replikacji (przyczyny powstawania konfliktów, zasada powstawania
konfliktów "zapisu" vs. "konfliktów "replikacji", sposoby rozwi zywania problemów,
post powanie konfliktami replikacji).
Problemy replikacj (po stronie aplikacji, po stronie serwera) oraz ich diagnozowanie.
Materia

szkoleniowe

uchacze otrzymuj materia szkoleniowe
CD/DVD filmami demonstracyjnymi.

zyku polskim, do których jest do czona
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