VMware AirWatch: Bootcamp

Visão geral do curso
Este bootcamp de quatro dias é uma combinação dos cursos VMware AirWatch: configuração
e gerenciamento e VMware AirWatch: configuração e implantação de soluções integradas.
Nesses cursos, você conhecerá as habilidades básicas necessárias para configurar e gerenciar
o ambiente do VMware AirWatch® para operações avançadas na plataforma VMware AirWatch.
Você aprenderá a ativar aplicativos em contêineres, implantar e gerenciar o e-mail corporativo
e integrar o VMware AirWatch aos recursos de sua empresa.

Objetivos do curso
No final do curso, você será capaz de:
 Registrar dispositivos no seu ambiente corporativo, definir e atualizar configurações
de dispositivos over-the-air e proteger uma ampla variedade de dispositivos móveis
 Selecionar a estratégia de implantação de e-mail que melhor atenda aos seus requisitos de negócios
e de segurança
 Gerenciar aplicativos internos, públicos e adquiridos nos dispositivos gerenciados
 Conceder acesso móvel seguro ao conteúdo a qualquer hora, em qualquer lugar, protegendo
o conteúdo confidencial
 Obter informações sobre as principais plataformas, incluindo dispositivos iOS, Android e Windows 10
 Configurar e aprovisionar implantações de nuvem
 Aplicar as práticas recomendadas do VMware AirWatch para implantações móveis
 Implantar e gerenciar aplicativos do VMware AirWatch a partir do console
 Integrá-lo aos recursos da empresa instalando VMware Enterprise Systems Connector™
 Ativar aplicativos em contêineres que se conectam com segurança a recursos de back-end por
meio do VMware Unified Access Gateway™
 Implantar e gerenciar o e-mail corporativo por meio do VMware AirWatch® Secure Email Gateway™

Público-alvo
Administradores, equipes de TI, engenheiros de vendas, consultores, equipes de suporte e help desk,
arquitetos de soluções, engenheiros de soluções, instaladores e especialistas em implementação
do VMware AirWatch

Pré-requisitos
 Nenhum

Certificações
Este curso prepara você para as seguintes certificações:
 Certificação VMware AirWatch Associate: Enterprise Mobility
 Certificação VMware AirWatch Professional: Enterprise Mobility

Opções de fornecimento
do curso
 Sala de aula
 On-line ao vivo
 No local

Alinhamento do produto
 VMware AirWatch® Enterprise
Mobility Management™
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Módulos do curso
1

Arquitetura básica do VMware AirWatch

2

Introdução ao VMware AirWatch

3

Noções básicas do Mobile Device
Management

4

Noções básicas do Mobile Email
Management

5

Noções básicas do Mobile
Application Management

6

Noções básicas do Mobile
Content Management

7

Próximos passos

8

Enterprise Systems Connector

9

Integração e configuração com
os serviços de diretório

17 Relatórios, técnicas de análise
e gerenciamento de telecomunicações
18 VMware Identity Manager
19 Comunidade AppConfig
20 AirWatch Content Locker Advanced
21 Próximos passos

Contato
Se você tiver dúvidas ou precisar de ajuda para
se inscrever neste curso, clique aqui.

10 Dispositivos móveis seguros
com certificados
11 Unified Access Gateway
12 AirWatch Secure Email Gateway
13 Configuração do Windows PowerShell
14 Integração com o Android Enterprise
15 Opções de inscrição para o MDM
16 Criação de quiosques para acesso
a web, aplicativos e dispositivos
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