Kursinnehåll från EPS Mediautbildning
För fler kurser, gå till mediautbildning.nu

M82 Deploy Studio Server (2 dagar)
Deploy Studio Server är en komplett lösning för att skapa imagefiler av operativsystem och återställa från dem. Oumbärligt om du
har flera datorer som skall konfigureras likadant och uppdateras
med jämna mellanrum.
Kombinationen med Mac OS X server och nätverks-boot är
oslagbar, och ger fullständig kontroll över din maskinpark.
Du kan även hantera dina PC-maskiner med denna lösning, så
länge de har stöd för nätverks-bootning..
DeployStudio Server är dessutom Gratis!
Förkunskaper
Grundkunskaper i enkel datoradministration. Tidigare kunskap i
andra lösningar för blåsning en fördel.
Mål
Att efter kursen kunna sätta upp en komplett blåsningsmiljö för din
datorpark, för enkel hantering av nya datorer, uppdateringar av
befintliga datorer samt återställning efter systemproblem.
KURSINNEHÅLL
OS X Server
• Aktivera och konfigurera fildelningsprotokollen
• Aktivera och konfigurera Open Directory
• Skapa användare och grupper i OD för användning med
DeployStudio

servern
Igångsättning
• Skapa ett netinstall-set att boota maskinerna från
• Ladda upp och aktivera netinstall-set som default netboot-enhet
• Skapa bootbar hårddisk/usb-minne för offline-blåsning av mac
• Starta DeployStudio Admin och Runtime
• Lägga till datorer i datorlistan
Konfigurera ett arbetsflöde
• Modifiera befintliga arbetsflöden
• Skapa nya arbetsflöden
• Förklaring av de olika modulerna och hur man använder dem
• Skapa ett enkelt arbetsflöde för att skapa image
• Skapa ett enkelt arbetsflöde för att partitionera och återställa från
image-filer
• Skapa ett arbetsflöde med automatisk ip-konfiguration och
ändring av datornamn efter återställning
Test av installation
• Boota mac från DeployStudio-systemet
• Skapa mac-image
• Skapa Windows-image (bootcamp)
• Boota och återställa datorer från image-filer
• Installera paket automatiskt
Alla kursdeltagare får kursintyg.
KUNSKAP ON DEMAND
Vi har inga schemalagda kurser, endast bokning enligt följande
alternativ:

Netboot/Netinstall
• Aktivera och konfigurera Netboot/Netinstall på OS X server
• Kort genomgång av Netboot/Netinstall

1. Företags- eller användaranpassade kurser. Skicka förfrågan om
önskat program/ämne och önskat utbildningsdatum. Vi återkommer
med offert.

PackageMaker och PKG-filer
• Skapa installationspaket för filer (typsnitt, icc-profiler m.m.)
• Ladda ner eller skapa installationspaket för program (t.ex.
Adobes program)
• "Spela in" installation och skapa paket för installation via
DeployStudio eller ARD

2. Produktionssupport/utbildning on demand. Adobe-produkter,
Enfocus, wordpress, xml, mm. Se vår kurslista för
kunskapsområden.

Apple Remote Desktop
• Fjärrstyra datorer för blåsning via DeployStudio
• Installation av paket direkt från ARD
• Köra enkla shellscript från ARD

Har du specifika problem gällande grafisk produktion eller ”hurgör-man-frågor”, skicka förfrågan och vi återkommer. Vi kan
skicka svar via mail, instruktionsvideo eller boka tid för
uppkoppling till dig/er via Skype eller Teamviewer.
Minimidebitering för denna tjänst är 30 minuter.

DeployStudio Server
• Installera DeployStudio Server
• Konfigurera Deploymiljön med användare och grupper
• Ange en fildelning som "repository"
• Installera DeployStudio PC Server för imagehantering av PCmaskiner
• Konfigurera DHCP-server för att få PC-maskiner att boota
DeployStudio
• Installera DeployStudio på klientmaskin för fjärrhantering av
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