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 : שם הקורס

(EBAS) ArcGIS Enterprise: Configuring a Base Deployment 

 

 מטרות הקורס: 

 האלה:  הרכיבים 4-המורכב מ  ArcGIS Enterprise-זק את החכיצד לקנפג ולתללמד הקורס מיועד  

ArcGIS Server, Portal for ArcGIS, ArcGIS Data Store, ArcGIS Web Adaptor.   

ניהול הפורטל ברמת  הרכיבים,  4התקנה של כל תפים יוכלו לבצע את המשימות הבאות: בסיום הקורס, המשת

כדי לאפשר העברת מידע מוצפנת והגדרת מערכת הזדהות   HTTPS-משתמשים, קבוצות והרשאות, תמיכה ב

 בפורטל המתאימה לצרכים הארגוניים. 

 

 אופן העברת הקורס 

 מחשב. הקורס משלב הרצאות, הדגמות ותרגילים מעשיים ב

 בשפה האנגלית.  שהן , תרגולהקורס יועבר בעברית, תוך שימוש בחוברות ההדרכה ו

 

 משך הקורס: 

 

 

 דרישות קדם:   

 שליטה באנגלית  ✓

   ArcGIS Server, היכרות עם ArcGISתוכנת המדף היכרות עם  ✓

 

 ימי הדרכה  2 ✓
 09:00 – 17:00בין השעות   ✓
 שעות הכשרה  16סה"כ  ✓

שעות  
 וזמנים 
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 : נושאי הקורס

 

 ArcGIS Enterpriseמה זה  –מבוא 

 ArcGIS Enterpriseהרכיבים והיכולות של  סקירת  ✓

 סקירת דרישות הקדם להתקנת הרכיבים השונים  ✓

 הסבר על מבנה השרתים והתרגילים בקורס  ✓

 ( HTTPSהגדרת סביבה מאובטחת ) 

 HTTPS-משמעות ה ✓

 שונות  SSL הסבר על סוגי תעודות ✓

 IIS-קישור תעודות ב  ✓

 ArcGIS Enterpriseהתקנת הרכיבים של 

 לתוך הפורטל   SSLוהטמעת תעודת   ArcGIS Web Adaptorהתקנת פורטל כולל  ✓

 ArcGIS Serverלתוך  SSLוהטמעת תעודת  ArcGIS Web Adaptorכולל   ArcGIS Serverהתקנת  ✓

 הגדרת פדרציה בין הסרבר לפורטל  ✓

 Data Store-לתוך ה SSLהטמעת תעודת וקינפוג שלו, כולל  ArcGIS Data Storeהתקנת  ✓

 ArcGIS Serverרגיסטרציה של נתונים בתוך  ✓

 
 משתמשים בפורטל   הגדרת
 ובחינת הסוגים השונים שלו  Identity Storeהבנה של  ✓

 בחירת מנגנון הזדהות  ✓

 SSO (Single Sign On)-בחינת ה ✓

 ניהול משתמשים וקבוצות בפורטל 
 סקירת רמות השיתוף השונות  ✓

 (  Roles, סוגי תפקידים )סוגי משתמשים סקירת   ✓

 ים התאמת המשתמש והתפקיד בהתאמה לצרכים הארגוני ✓

 הארגוני לפורטל  IT-הטמעת קבוצות מה ✓

 
 קסטומיזציות לפורטל 

 קסטומיזציה לפורטל  ✓

 קונפיגורציה של שירותי תשתית ✓

 Sitesקסטומיזציה של  ✓

 הסבר על קולבורציה ותפקידה ✓

 תהליכי גיבוי ושחזור מידע  ✓

 Enterprise-הסבר על תהליכי שדרוג ה ✓

 


