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 :סשם הקור

 ArcGIS Enterpriseניהול וקונפיגורציה בסיסית של 

 WEB -ב להשתמשהמאפשרים לארגונים  ,מקיף של כלים סטמספקת  ArcGIS Enterpriseהבסיסית של  ההתקנה

GIS את  ולמדבקורס ת תשתית שלהם )חומרה פיזית, סביבות וירטואליות וסביבות ענן ציבוריות או פרטיות(.על ה

המאפשרת ,  ArcGIS Enterpriseשל  יתבסיס הלהתקין ולהגדיר פריס והניהול על מנת  האדמיניסטרציה עקרונות

כיצד להתקין את ארבעת רכיבי  ומרחביים. תלמד-לגשת באופן מאובטח, ליצור ולשתף משאבים גיאו למשתמשים

 ולהבטיח את אבטחת המערכת וביצועיה. ,בסיסית התקנההתוכנה של 

 

 מטרות הקורס:

 . IT ,System Administrators, אנשי GISלמנהלי מערכת הקורס מיועד 

בפירוט,  יוצג. כל רכיב ArcGIS Enterpriseשל  יתבסיס מערכת להתקנתסדר הקורס עוקב אחר הצעדים הנדרשים 

 נושאים הבאים:העל גם  נתן דגשיי הקונפיגורציה בכל רכיב.עם דגש על שלבי 

 Enterprise disaster recovery 

  לאבטחת מערכתשיטות עבודה מומלצות 

  שילוב שלArcGIS Online 

 Distributed collaboration 

  המערכת הארגוניתהרחבת יכולות 

  שדרוגEnterprise 

 

והקשר שבין הרכיבים,  קיימים כלים אוטומטיים להתקנה מלאה, אולם בקורס זה נתמקד בהתקנת כל רכיב בנפרד

 עובד. בסיום הקורס תדעו לבצע את המשימות הבאות: ArcGIS Enterpriseכיצד על מנת שנוכל להבין 

 

  :התקנתArcGIS Server, Portal for ArcGIS, ArcGIS Data Store, ArcGIS Web Adaptor 

  קונפיגורציה שלArcGIS Enterprise על מנת לנהל משתמשים, קבוצות, ושיתוף נתונים לפי הרשאות 

  התקנת תעודותHTTPS (SSLלתמיכ )ה בתקשורת מוצפנת 

 ( קונפיגורציה של הזדהותauthentication )בהתאם לשיטה בה עובד הארגון שלכם 
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 :אופן העברת הקורס

 הקורס משלב הרצאות, הדגמות ותרגילים מעשיים במחשב.

 .בשפה האנגלית ESRIהקורס יועבר תוך שימוש בחוברות ההדרכה והתרגול של חברת 

 

 :משך הקורס

 

 

 

 דרישות קדם:   

 עם סביבת  היכרותArcGIS ,.ידע באנגלית 

 

 3 ימי הדרכה 
   09:00 - 17:00בין השעות 
 שעות  שעות הכשרה  24  סה"כ

 וזמנים
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 :נושאי הקורס

 ArcGIS Enterpriseסקירת מערכת 

 מה כוללת התקנה בסיסית של המערכת 

 כיצד מבצעים אוטומציה של ההתקנה 

 הגדרת סביבה מאובטחת

  הצפנתHTTPS 

 תעודות אבטחה 

 התקנת תעודה ובדיקת אבטחת מערכת 

 התקנת והגדרת פורטל

 התקנה ורישוי 

  אינטגרציה עםWeb Adaptor 

 GIS Serverהתקנת והגדרת 

  יצירתSite 

 מיקום אופטימלי לתיקויות השרת 

 התקנת תעודת אבטחה 

 פדרציה עם פורטל 

 GISמשאבי ניהול 

  התקנת והגדרתData Store 

 הגדרת שרת מארח 

 הגדרת חיבור לבסיסי נתונים 

 פרסום שכבות מתארחות 

 אבטחת מידע ומערכת

 בנת הidentity stores 

  הגדרתportal authentication 

  הגדרתenterprise logins 

 Security Best Practices 

 ניהול משתמשים וקבוצות

 מודל הנתונים של הפורטל 

 תפקידי משתמשים והרשאות 

  קבוצות משתמשים וחיבור לקבוצות המנוהלות על ידיSecurity Store 

 תצורה בסיסיניהול 

  הגדרתUtility Services, Collaboration, ArcGIS Server Extensions 

 גיבוי ושחזור מערכת, אוטומציה של ניהול המערכת, שדרוגי מערכת 


