BizTalk 2010 & 2013 for Administrators
Hoe heeft uw organisatie het beheer van uw BizTalk omgeving geregeld? Weet u zeker dat het beheer van uw bedrijfskritische BizTalk
omgeving goed belegd is en dat deze, bij een eventuele verstoring, snel en pijnloos wordt hersteld? BizTalk beheer verschilt in vele
opzichten van applicatie beheer. Het is dan ook erg belangrijk om hier voldoende aandacht aan te schenken.
Onze senior docenten hebben allemaal jarenlange, dagelijkse ervaring met het ontwikkelen en beheren van BizTalk omgevingen. Dat stelt
ons in staat zeer veel kennis, praktijkervaring en ‘best practices’ te delen tijdens de training. De ‘hands-on’ aanpak geeft de cursisten de
kans om de leerstof in een lab omgeving te oefenen.
Naast de door de ontwikkelaar gerealiseerde oplossing zit er een substantieel infrastructureel component in BizTalk. Deze training geeft
alle benodigde kennis om een BizTalk Server te configureren en te beheren in een operationele omgeving.
De training geeft antwoord op vragen als: Hoe neem je een BizTalk applicatie in gebruik? Hoe configureer je een poort of adapter?
Hoe monitor je de gezondheid van het systeem? Hoe houd je de controle over de BizTalk omgeving?

De training bevat de volgende modules:
Module
BizTalk concepten

Beschrijving

Doelgroep

• Wat is BizTalk Server?

Dit

is

een

training

voor

• Waarom BizTalk Server?

Vanzelfsprekend is er voldoende tijd om zelf

• BizTalk Server in de context van .NET

hands-on aan de slag te gaan met BizTalk Server.

• BizTalk Server architectuur
Installatie van BizTalk server

Uitrol van server applicaties

• Een BizTalk Server installatie plannen

Voorkennis

• Een BizTalk Server installatie uitvoeren

• Ervaring met Windows

• BizTalk Server configureren

• Kennis van SQL Server

• Plannen voor hoog beschikbaarheid

• Kennis van IIS

• Assemblies via een MSI uitrollen

• Kennis van .NET Framework

• Applicaties via een script uitrollen
• Bindings
• Business rules
Beheer van BizTalk

• BizTalk applicaties beheren

applicaties

• Ports aanmaken
• Adapters en orkestraties configureren
• De Group Hub pagina gebruiken
• Business Activity monitoren

Beheer van BizTalk server

• BizTalk Server groepen beheren
• Hosts en host instances
• Backup operaties
• Monitoring

Duur
2 dagen

Cursusvormen
Klassikaal, Open rooster
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Axon Olympus, als Microsoft Gold Partner Application Integration, is toegewijd aan het ondersteunen van bedrijven om hun concurrentievermogen
te verbeteren en op een efficientere en meer kostenvoordelige wijze te groeien. De focus ligt op de inzet van Microsoft BizTalk Server en cloud
middleware integratie oplossingen. Neem contact op met ons als u meer informatie wilt hebben over onze trainingen.
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