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IBM (Lotus) Domino System Administration
Operating Fundamentals
Uczestnicy kursu poznaj koncepcj i podstawowe poj cia zwi zane z administrowaniem
systemem IBM Lotus Domino. Podczas zaj s uchacze poznaj architektur dzia aj cego
systemu. Kurs nie zawiera tematów zwi zanych z instalacj platformy.
Kurs przeznaczony jest dla osób, które b
pe ni y role administratorów serwerów IBM
Domino i obejmuje wprowadzenie do administracji systemem.
Czas trwania: 1 dzie
Cele szkolenia
Po uko czeniu kursu uczestnik powinien:
•
Zna architektur IBM Domino.
•
Zna podstawowe czynno ci administratora systemu IBM Lotus Notes Domino
•
Korzysta z programu Domino Administrator oraz Web Domino Administrator
(webadmin.nsf)
•
Zna podstawowe mechanizmy bezpiecze stwa w systemie.
•
Zna mechanizm dzia ania poczty elektronicznej.
•
Zna i rozumie mechanizm replikacji.
•
Zna rozwi zania rozszerzaj ce mo liwo ci systemu opartego o platform IBM
Notes Domino.
Tematyka kursu
Tematyka kursu jest nast puj ca:
Architektura platformy IBM Lotus Notes Domino:
•
Rola i zadania administratora serwera Domino.
Kluczowe elementy rodowiska Domino
•
Do czego wykorzystujemy Lotus Domino i Lotus Notes?
•
Bazy danych (aplikacje) Domino (podstawowe informacje).
•
Katalog Domino (Domino Directory).
Podstawowe zadania administracyjne:
•
Uruchamianie klienta Lotus Domino Administrator.
•
Korzystanie z klienta administracyjnego.
•
Korzystanie z systemu pomocy Lotus Dominom Administrator.
•
Definiowanie ustawie administracyjnych IBM Lotus Domino Administrator
Mechanizmy bezpiecze stwa IBM Lotus Notes Domino (rozpoznawanie elementów systemu
zabezpiecze ):
•
Domena serwerów Domino (Domino domain).
•
Czym jest DNN (Domino Named Network) oraz rola DNN?
•
Rola plików ID: certyfikator ID, notes ID, server ID.
•
Certyfikaty Notes i certyfikaty X.509.
•
Organizacja i jednostki organizacyjne (nazewnictwo hierarchiczne)
•
Projektowanie hierarchicznej konwencji nazewnictwa w systemie.
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Procedura rejestracji certyfikatu, serwera i u ytkownika.
Mechanizm autentykacji i dost p anonimowy (authentication mechanism and
anonymous access).
•
Definiowanie grup u ytkowników, typy grup.
•
Bezpiecze stwo serwera (Server Access List).
•
Ochrona baz danych za pomoc ACL (Access Control List).
•
Zabezpieczenie stacji roboczej za pomoc a ECL (Execution Control List).
Elementy sk adowe poczty elektronicznej w systemie IBM Lotus Notes Domino:
•
Elementy sk adowe poczty elektronicznej.
•
Zasady przesy ania poczty w systemie IBM Lotus Notes Domino.
•
Protoko y przesy ania poczty elektronicznej wspierane przez serwer Domino.
•
Przesy anie poczty w obr bie DNN (Domino Named Network).
•
Przesy anie poczty pomi dzy DNN (Domino Named Network).
•
Projektowanie topologii przesy ania poczty.
Proces replikacji w systemie IBM Lotus Notes Domino:
•
Elementy sk adowe i terminologia procesu replikacji.
•
Logika procesu replikacji (rodzaje i kierunki procesu replikacji).
•
Repliki baz danych (replica ID).
•
Sposoby inicjowania procesu replikacji.
•
Czynniki wp ywaj ce na proces replikacji.
Niestandardowe funkcje serwerów Domino:
•
Klastry - wzmocnienie dost pno ci do zasobów serwerów (failover, load
balancing).
•
Partycjonowanie serwerów Domino.
•
Protoko y internetowe wspierane przez serwery Domino.
•
•
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Tworzenie infrastruktury serwerów IBM Domino
D8760 / D8L76 - Building Domino Infrastructure. Uczestnicy kursu instaluj i konfiguruj sie
serwerów IBM Domino. Zdobywaj do wiadczenie we wdra aniu struktury serwerów oraz
instalowaniu i konfigurowaniu stacji roboczych IBM Notes. Poznaj podstawowe us ugi
serwera IBM Lotus Domino, konfiguruj replikacj pomi dzy serwerami, a tak e konfiguruj
przesy anie poczty.
Przeznaczenie: dla pocz tkuj cych administratorów systemu.
Czas trwania: 2 dni.
Cele szkolenia
Po uko czeniu szkolenia uczestnik powinien, mi dzy innymi:
Umie zainstalowa pierwszy (i dodatkowe) serwery Lotus Domino.
Umie skonfigurowa zainstalowane serwery Lotus Domino.
Umie wdro prost struktur serwerów, utworzy dokumenty po czeniowe
mi dzy serwerami.
Umie zarejestrowa u ytkowników, zainstalowa stacje robocze Lotus Notes.
Tematy zaj
Plan wdro enia systemu opartego na platformie IBM Lotus Notes Domino.
Omówienie nowych funkcji w Domino 8.5 (np. DAOS)
Instalacja i konfiguracja pierwszego serwera Domino oraz klienta Lotus Domino
Administrator.
Rejestrowanie jednostek w hierarchii organizacji. Definiowanie nazewnictwa
hierarchicznego.
Rejestracja nowych serwerów Domino, rejestracja u ytkowników, tworzenie grup.
Instalacja i konfiguracja dodatkowego w organizacji serwera Domino.
Zarz dzanie u ytkownikami (Policy Based Management):
Definiowanie ustawie rodowiska administracyjnego.
Synchronizacja aplikacji Domino pomi dzy serwerami (proces replikacji).
Konfiguracja przesy ania poczty w Intranecie (Intranet Mail Routing).
Konfiguracja przesy ania poczty do Internetu (Internet Mail Routing).
Kontrola przesy ania poczty elektronicznej.
Monitorowanie przep ywu poczty elektronicznej oraz rozwi zywanie problemów z
poczt elektroniczn .
Tematy dodatkowe (np. Multidatabase Searching).
Materia y szkoleniowe
uchacze otrzymuj materia y szkoleniowe w j zyku polskim, do których jest do czona
yta DVD z filmami demonstracyjnymi oraz dodatkowymi materia ami.
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ytkownikami serwerami IBM Lotus Domino

Przeznaczone dla administratorów systemu IBM Domino. Podczas szkolenia s uchacze ucz
si zarz dza u ytkownikami systemu oraz serwerami Lotus Domino.
Podczas tego kursu s uchacze zdobywaj wiedz , w jaki sposób zarz dza serwerami Lotus
Domino, rozwi zywa podstawowe problemy zwi zane z serwerem Lotus Domino oraz
zarz dza u ytkownikami systemu. Kurs przeznaczony dla pocz tkuj cych oraz
redniozaawansowanych administratorów systemu IBM Domino.
Cele szkolenia
Zarz dzanie u ytkownikami.
Zarz dzanie grupami.
Zarz dzanie klientem Lotus Notes oraz pozosta ymi klientami (WWW, Traveler).
Wdra anie aplikacji kompozytowych.
Zarz dzanie serwerami Lotus Domino.
Aktualizacja serwera Lotus Domino.
Definiowanie monitorowania serwera Lotus Domino.
Monitorowanie serwerów IBM Lotus Domino.
Monitorowanie serwera Lotus Domino za pomoc DDM (Domino Domain
Monitoring).
Stosowanie procesu CA (Certificate Authority) w celu migracji certyfikatorów oraz
zarejestrowanych (rejestracji) u ytkowników.
Rozwi zywanie problemów z serwerem Lotus Domino.
Rozwi zywanie problemów z procesem replikacji.
Odzyskiwanie serwera Lotus Domino.
Rozwi zywanie przyk adowych problemów u ytkownika.
Program szkolenia
Lekcja 1: Zarz dzanie u ytkownikami:
Dodawanie (rejestracja) u ytkowników.
Zmiana nazwy u ytkownika.
Przenoszenie skrzynki pocztowej u ytkownika na inny serwer Domino.
Zmiana daty wyga ni cia certyfikatu dla pliku ID u ytkownika (user.id).
Wykorzystywanie sejfu ID (IBM ID Vault) do bezpiecznego przechowywania plików ID
ytkownika.
Usuwanie u ytkowników z systemu.
Zmiana, przenoszenie u ytkownika w hierarchii firmy (zmiana nazwy).

5
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 2: Zarz dzanie grupami
Tworzenie grup.
Zmiana nazwy grupy.
Usuwanie grupy.
Zarz dzanie cz onkami grup.
Lekcja 3: Zarz dzanie stacjami roboczymi, klientami:
Definiowanie (instalacja, konfiguracja) klientów Lotus Notes oraz innych.
Aktualizacja stacji roboczych Lotus Notes.
Zarz dzanie u ytkownikami „w druj cymi” (Roaming Users).
Lekcja 4: Zarz dzanie serwerami Lotus Domino:
Okno konsoli serwera Lotus Domino.
Definiowanie procesu kopi bezpiecze stwa serwera Lotus Domino (backup process).
Stosowanie rejestru transakcji (Transaction Logging).
Zarz dzanie woln przestrzeni na twardym dysku serwera Lotus Domino.
czanie rejestrowania zdarze zwi zanych z widokami baz danych (View Logging).
Rejestrowanie i analiza aktywno ci u ytkowników (Activity Trends).
Automatyzacja zada na serwerze Lotus Domino.
Przegl d serwera Lotus Domino za pomoc aplikacji DCT (Domino Configuration
Tuner).
Lekcja 5: Aktualizacja serwera Lotus Domino:
Wyszukiwanie instancji serwera (nazwy serwera) Domino w domenie.
Wy czanie serwera Lotus Domino z systemu (Out of Service).
Aktualizacja pliku server.id.
Autentykacja z innymi organizacjami (wzajemna certyfikacja).
Definiowanie wewn trznego i zewn trznego dost pu do serwera Lotus Domino.
Lekcja 6: Definiowanie monitorowania serwera Lotus Domino:
Narz dzia wspomagaj ce monitorowanie serwerów Lotus Domino.
Tworzenie zdarze do monitorowania (Event Generators).
Wykorzystywanie sposobów informowania o zdarzeniach (Event Handlers).
Automatyzacja zada na serwerze za pomoc agentów.
Lekcja 7: Monitorowanie wydajno ci serwera Lotus Domino:
Przegl danie danych statystycznych.
Monitorowanie statystyk i zada na serwerze Lotus Domino.
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Monitorowanie serwera Domino za pomoc Domino Web Administrator (przez
przegl dark WWW).
Monitorowanie serwera Lotus Domino za pomoc konsoli (Lotus Domino Console).
Lekcja 8: Monitorowanie serwerów za pomoc DDM (Domino Domain Monitoring):
Konfigurowanie DDM (Domino Domain Monitoring).
Przegl danie raportów i alarmów za pomoc filtrów (Event Filters).
Definiowanie hierarchii zbierania danych z serwerów Lotus Domino (Collection
Hierarchies).
Podejmowanie odpowiednich czynno ci zwi zanych ze zdarzeniem (Corrective
Action).
Lekcja 9: Proces CA (Certification Authority) oraz korzystanie z procesu:
Migracja certyfikatorów do procesu CA (Certification Authority).
Rejestracja u ytkowników z wykorzystaniem procesu CA.
Lekcja 10: Rozwi zywanie problemów z serwerami Lotus Domino:
Rozwi zywanie problemów z konsol serwera Lotus Domino.
Rozwi zywanie problemów z dost pem do serwera.
Rozwi zywanie problemów zwi zanych z procesem administracyjnym.
Rozwi zywanie problemów z po czeniami pomi dzy serwerami Lotus Domino.
Rozwi zywanie problemów a managerem agentów (Agent Manager).
Rozwi zywanie problemów z DAOS (Domino Attachments and Object Services).
Lekcja 11: Rozwi zywanie problemów z procesem replikacji:
Rozwi zywanie problemów z procesem replikacji.
Rozwi zywanie problemów z konfliktami replikacji (Replication Conflicts).
Koordynacja harmonogramów replikacji baz danych wzgl dem czyszczenia
dokumentów (Purge Interval, Replication Schedule).
Rozwi zywanie problemów zwi zanych z dost pem serwerów Lotus Domino do baz
danych i aplikacji (Access Control List).
Lekcja 12: Odzyskiwanie serwera Lotus Domino:
Odzyskiwanie serwera Lotus Domino po awarii (Recovering from a Server Crash).
czanie funkcji zwi zanych z awari serwera Lotus Domino (Fault Recovery,
Automatic Diagnostic Collection).
Lekcja 13: Rozwi zywanie problemów u ytkownika:
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Rozwi zywanie problemów z obszarem roboczym (Workspace) i aplikacjami
(Application).
Wdra anie przekierowania baz danych (Database Redirection).
Rozwi zywanie problemów z po czeniem do serwerów Lotus Domino.
Rozwi zywanie problemów z dostarczeniem wiadomo ci pocztowych (Responding to
Mail Delivery Problems).
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Administracja systemem IBM Lotus Notes Domino

9

Szkolenie z podstaw administracji Lotus Domino, które obejmuje wszystkie kursy
administracyjne:
IBM Lotus Domino 8.5 System Administration Operating Fundamentals.
Building the IBM Lotus Domino 8.5 Infrastructure.
Managing IBM Lotus Domino 8.5 Servers and Users.
Szkolenie jest przeznaczone dla pocz tkuj cych administratorów system lub osób, które chc
uporz dkowa wiedz .
Czas trwania: 4,5 dnia.
Cele szkolenia
Po uko czeniu kursu uczestnik powinien:
Zna zasad dzia ania nowych funkcji Domino 8.5.
Zna i umie praktycznie wykorzysta procedury administracyjne (za pomoc Lotus
Domino Administrator).
Umie zainstalowa , skonfigurowa pojedyncz domen wed ug planu i
harmonogramu wdro enia.
Umie zaplanowa struktur replikacji i przep ywu poczty elektronicznej (w
rodowisku Domino i poza nim).
Rejestrowa u ytkowników Notes, webowych (Non-Notes) oraz zarz dza nimi.
Zarz dza serwerem Domino (podstawowe zadania administracyjne, utrzymanie
serwera Domino, rozwi zywanie problemów).
(Opcjonalnie) Zna podstawowe elementy administracji serwerem Lotus Sametime
(wersja Domino).
Tematyka szkolenia
Architektura platformy IBM Lotus Notes Domino.
Kluczowe elementy rodowiska Domino:
Do czego wykorzystujemy Lotus Domino i Lotus Notes?
Bazy danych NSF oraz aplikacje kompozytowe (nowo w wersji 8 platformy).
Katalog Domino (Domino Directory) oraz pozosta e bazy administracyjne.
Certyfikaty Notes (pliki certyfikatorów), zawarto pliku ID u ytkownika.
Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer:
Przyk ady aplikacji oraz przyk adowe szablony w platformie (poj cie szablonów).
Podstawowe elementy aplikacji Lotus Notes.
Projektowanie prostej aplikacji Lotus Notes (Curriculum Vitae dla dzia u HR).
Mechanizmy bezpiecze stwa IBM Lotus Notes Domino:
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Domena serwerów Domino (Domino domain).
Czym jest DNN (Domino Named Network) oraz rola DNN?
Rola plików ID: certyfikator ID, notes ID, server ID.
Organizacja i jednostki organizacyjne (nazewnictwo hierarchiczne)
Procedura rejestracji certyfikatu, serwera i u ytkownika.
Mechanizm autentykacji i dost p anonimowy (authentication mechanism and
anonymous access).
Bezpiecze stwo serwera (Server Access List).
Ochrona baz danych za pomoc ACL (Access Control List).
Zabezpieczenie stacji roboczej za pomoc ECL (Execution Control List).
Elementy sk adowe poczty elektronicznej w systemie IBM Lotus Notes Domino:
Elementy sk adowe poczty elektronicznej.
Zasady przesy ania poczty w systemie IBM Lotus Notes Domino.
Protoko y przesy ania poczty elektronicznej wspierane przez serwer Domino.
Przesy anie poczty w obr bie DNN (Domino Named Network).
Przesy anie poczty pomi dzy DNN (Domino Named Network).
Topologia przesy ania poczty.
Proces replikacji w systemie IBM Lotus Notes Domino:
Elementy sk adowe i terminologia procesu replikacji.
Logika procesu replikacji (rodzaje i kierunki procesu replikacji).
Repliki baz danych (replica ID).
Sposoby inicjowania procesu replikacji.
Czynniki wp ywaj ce na proces replikacji.
Instalacja i konfiguracja pierwszego serwera i administratora:
Planowanie instalacji struktury serwerów (scenariusz wdro enia i lista zada do
wykonania).
Projektowanie hierarchicznej konwencji nazewniczej.
Instalacja oprogramowania i konfiguracja pierwszego serwera.
Instalacja oprogramowania i konfiguracja Domino Administrator.
Rejestracja i konfiguracja serwerów Domino w domenie:
Rejestracja certyfikatów dla serwerów i u ytkowników, zgodnie ze zdefiniowanym
schematem nazewnictwa (hierarchical naming).
Rejestracja plików ID dla serwerów, zgodnie z wybran hierarchi nazewnicz .
Sposoby zarz dzania plikami ID (pliki ID, ID File Recovery, ID Vault).
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Dodawanie stacji roboczych Lotus Notes do rodowiska:
Rejestracja u ytkowników (zgodnie ze zdefiniowanym schematem nazewnictwa).
Instalacja i konfiguracja programu Lotus Notes.
Tworzenie grup u ytkowników.
Nowe funkcje w Lotus Domino 8.5 (auto-populated groups).
Tworzenie i stosowanie zasad (Policy Management).
Bezpieczny mechanizm tworzenia kopii plików ID.
ID Vault – nowy mechanizm zarz dzania plikami ID w Domino 8.5.
Konfigurowanie rodowiska pracy administratora serwerów Domino:
Ustawianie preferencji dla programu Lotus Domino Administrator.
Konfiguracja dost pu u ytkowników do serwera Domino.
Konfiguracja dost pu administratorów do Katalogu Domino (Domino Directory names.nsf).
Rejestrowanie aktywno ci serwera (ów) w bazie log.nsf (Domino Server log file).
Zarz dzanie u ytkownikami Lotus Notes:
Zmiana nazwy (Common Name) u ytkownika.
Przeniesienie u ytkownika w hierarchii organizacji.
Przed anie wa no ci certyfikatu w pliku ID.
Definiowanie backupu plików ID oraz odtwarzanie plików ID (ID Recovery).
ID Vault – nowy mechanizm zarz dzania plikami ID w Lotus Domino 8.5.
Usuwanie u ytkowników z systemu.
Zarz dzanie grupami u ytkowników:
Rodzaje grup i ich zastosowania w IBM Lotus Notes Domino.
Tworzenie grupy (dokument Group).
Zarz dzanie cz onkami grupy.
Zmiana nazwy grupy.
Usuwanie grupy.
Rozwi zywanie problemów u ytkownika Notes:
Rozwi zywanie problemów zwi zanych z oprogramowaniem Notes.
Odtwarzanie oprogramowania stacji roboczej.
Rozwi zywanie problemów zwi zanych z obs ug baz danych (aplikacji).
Rozwi zywanie problemów zwi zanych z po czeniami.
ledzenie i status poczty elektronicznej u ytkownika.
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Co nowego w administracji IBM Domino.
Co nowego w kliencie IBM Notes.
Podniesienie wersji klienta IBM Notes na stacji roboczej.
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Administracja systemem IBM Notes Domino 9
(IBM Domino 9 Administration Fundamentals)
Szkolenie z podstaw administracji systemem IBM Notes Domino 9, które obejmuje wszystkie
kursy administracyjne (stosujemy starsze nazewnictwo):
IBM Domino 9 System Administration Operating Fundamentals.
Building the IBM Domino 9 Infrastructure.
Managing IBM Domino 9 Servers and Users.
Szkolenie jest przeznaczone dla pocz tkuj cych administratorów system lub osób, które chc
uporz dkowa wiedz .
Czas trwania: 4,5 dnia.
Cele szkolenia
Po uko czeniu kursu uczestnik powinien:
Zna zasad dzia ania platformy IBM Domino 9.
Zna i umie praktycznie wykorzysta procedury administracyjne (za pomoc IBM
Domino Administrator).
Umie zainstalowa , skonfigurowa pojedyncz domen wed ug planu i
harmonogramu wdro enia.
Umie zaplanowa struktur replikacji i przep ywu poczty elektronicznej (w
rodowisku Domino i poza nim).
Rejestrowa u ytkowników Notes, webowych (Non-Notes) oraz zarz dza nimi.
Zarz dza serwerem Domino (podstawowe zadania administracyjne, utrzymanie
serwera Domino, rozwi zywanie problemów).
(Opcjonalnie) Zna podstawowe elementy administracji serwerem Lotus Sametime
(wersja Domino).
Tematyka szkolenia
Day 1: Security Administration
Basic user registration
Managing user IDs, passwords, and access
Working with groups
Advanced user registration
Organizational Units and Certifiers
Policies, AdminP, and the Certification Authority Process
Day 2: Desktop Administration and Support
Troubleshooting mail issues
13
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Managing and monitoring mail performance
Installing Notes clients
Upgrade
Day 3: Server Administration
Server monitoring
Server access controls
Mail controls
Replication and backup
DAOS
Day 4: Server Administration
Transaction logging
Database maintenance
AdminP
Server crash
Server decommissioning
Day 5: Domino Architect and Bootcamp Culminating Activity
Naming schemes
Server installation
Day 5: Domino Architect and Bootcamp Culminating Activity
Naming schemes
Server installation
Directories
Traveler
ID Vault
Bootcamp culminating activity
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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 u HelpDesk do pracy
zwi zanej z rozwi zywaniem problemów u ytkowników IBM Lotus Notes. Podczas szkolenia
omawiamy najwa niejsze elementy zwi zane z technicznymi aspektami programu.
Przeznaczenie: dla redniozaawansowanych oraz zaawansowanych u ytkowników systemu,
przysz ych / obecnych pracowników HelpDesku.
Czas trwania: 1 dzie .
Cele szkolenia
Po uko czeniu szkolenia uczestnik powinien:
Zna podstawowe problemy zwi zane z wykorzystaniem Lotus Notes przez
ytkowników.
Umie odpowiednio diagnozowa , analizowa i rozwi zywa problemy zwi zane z
programem Lotus Notes.
Program szkolenia
Lekcja 1: Wprowadzenie do g ównych zasobów pomocy firmy IBM:
Korzystanie z zasobów IBM (strony dot. produktów i 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 d zak adek programu).
Lekcja 2: Zarz dzanie stacj robocz IBM Lotus Notes:
Diagnozowanie problemów z 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 k opoty ze stacj robocz Lotus
Notes.
Korzystanie ze stacji roboczej przez kilku u ytkowników (sposoby umo liwiania
korzystania ze stacji roboczej przez wielu u ytkowników, instalacja "multi-user",
sposób konfiguracji klienta "multi-user", manualny sposób umo liwienia korzystania z
Lotus Notes przez wielu u ytkowników).
Odzyskiwanie plików ID u ytkownika (sposoby odzyskiwania plików ID, odzyskiwanie
hase do plików ID, ID Vault).
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Lekcja 3: Zarz dzanie prawami dost pu do aplikacji Lotus Notes:
Diagnozowanie problemów z dost pem dom serwera (restrykcje w dost pie do
serwera, rola grup, rozwi zywanie problemów z dost pem do serwera, podgl d
przynale no ci u ytkowników do grup).
Okre lanie efektywnego dost pu do aplikacji Lotus Notes (mechanizm dzia ania praw
dost pu do aplikacji, ACL bazy danych, dost p anonimowy, poziomy praw dost pu,
okre lanie efektywnego dost pu do aplikacji, role u ytkowników, lista ECL).
Lekcja 4: Zarz dzanie bazami danych:
Od wie anie i zast powanie szablonu bazy danych (ró nice pomi dzy od wie aniem i
zast powaniem szablonu, mechanizm i 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 w skrzynce pocztowej, tworzenie i przegl d archiwum,
przegl d ustawie dot. archiwizowania dokumentów).
Problemy dotycz ce archiwizacji wiadomo ci w skrzynce pocztowej (diagnozowanie
problemu, przegl danie dokumentu polisy).
Lekcja 5: Rozwi zywanie problemów z poczt elektroniczn :
Wprowadzenie do przep ywu poczty elektronicznej ("mail routing", sieci NNN,
przesy anie poczty mi dzy sieciami NNN, protoko y pocztowe).
Rozwi zywanie problemów z poczt elektroniczn , odpowiadanie na zg oszone b dy
(kategorie b dów, przyczyny wyst powania b dów, raporty o 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
w kolejce poczty elektronicznej).
Lekcja 6: Rozwi zywanie problemów z 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 i podpisów cyfrowych,
jak wysy "bezpieczn " poczt elektroniczn ?).
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Rozwi zywanie problemów z udost pnianiem skrzynki pocztowej, kalendarza oraz
czynno ci do wykonania (delegowanie dost pu).
Rozwi zywanie problemów z us ug "Out Of Office" (zasada dzia ania, mo liwe
problemy oraz rozwi zywanie problemów z us ug ).
Lekcja 7: Proces replikacji, problemy z replikacj baz danych:
Tworzenie lokalnych replik baz danych (szyfrowanie bazy danych).
Definiowanie ustawie zwi zanych z replikacj bazy danych, przegl d ustawie .
Diagnozowanie problemów zwi zanych z procesem replikacji (czynniki wp ywaj ce na
proces replikacji, rozwi zywanie podstawowych problemów zwi zanych z procesem
replikacji).
Konflikty replikacji (przyczyny powstawania konfliktów, zasada powstawania
konfliktów "zapisu" vs. "konfliktów "replikacji", sposoby rozwi zywania problemów,
post powanie z konfliktami replikacji).
Problemy z replikacj (po stronie aplikacji, po stronie serwera) oraz ich
diagnozowanie.
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