Dit samlede værktøj
EasyInstall er et fuldt Device Management System, der anvendes til at
håndtere Windows, Android og Apple udstyr mht. applikationer,
indstillinger mm.

EasyInstall Fundamentals
Til dig der lige er gået i gang med at anvende EasyInstall eller ikke har arbejdet så
længe med EasyInstall. Du får undervisning i alle de grundlæggende funktioner og
principper og lærer alt fra bunden, så du får mest muligt ud af EasyInstall og så du
er i stand til at drifte og vedligeholde Jeres EasyInstall miljø.
Kurset er en fundamental gennemgang af EasyInstall, hvor der arbejdes med
følgende emner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arkitektur
EasyInstall Administrator funktioner, bl.a grupper
PXE / WinPE
OS Deployment
Scheduled operations
Distribution af færdige pakker
EasyPacks
Troubleshooting

Prisen for kurset er DKK 6.995,- eks. moms. Dette inkluderer morgenmad og
frokost. Tilmelding er bindende.
Kurset afholdes hos IXP Data, Søndre Alle 9, 4600 Køge. I gå-afstand fra Køge
station. Der er parkeringsmulighed på adressen.

IXP Data ApS • Søndre Alle 9 • 4600 Køge
• cvr 32749305 • 56275402 •
info@ixpdata.com • www.ixpdata.com
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EasyInstall Package Development
Til dig der har et godt kendskab til EasyInstall og er vant til at arbejde dagligt med
systemet
Har du brug for viden om, hvordan man udvikler pakker, hvordan man går igang, og
hvilke værktøjer man kan bruge for at nå målet? Så er dette kursus noget for dig.
Der arbejdes med følgende emner:
•
•
•
•
•

Pakkeudvikling
Kvalitetssikring
Fejlsøgning
EasyInstall Administrator pakke-distributionsfunktioner
Tips og Tricks
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EasyInstall MDM Fundamentals
Vil du gerne i gang med at bruge EasyInstall til MDM device management af jeres mobile
enheder, så du får styr på dem og samlet overblik et sted.? og vil du gerne have overblik
over, hvad der skal til for at komme i gang og hvordan det fungerer med Android EMM og
Apple Business Manager/DEP, så er dette kursus for dig. Vi gennemgår også hvordan du
kan bruge EasyInstall til at sikre mistede/tabte enheder og hvordan du hurtigt kan få en
app ud til brugerne.
Kurset er med fokus på MDM delen i EasyInstall, hvor der arbejdes med følgende emner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvad er MDM
Android platformen, herunder Google EMM
Apple/iOS platformen, herunder Apple Business Manager
Opsætning af MDM server
Enrollement af devices
Daglig drift af mobile devices
Distribution af apps, weblink, profiler, policies m.m.
Låsning/sletning af devices m.m.
Troubleshooting

Prisen for kurset er DKK 6.995,- eks. moms. Dette inkluderer morgenmad og frokost.
Tilmelding er bindende.
Kurset afholdes hos IXP Data, Søndre Alle 9, 4600 Køge. I gå-afstand fra Køge station. Der
er parkeringsmulighed på adressen.

IXP Data ApS • Søndre Alle 9 • 4600 Køge
• cvr 32749305 • 56275402 •
info@ixpdata.com • www.ixpdata.com

