
Omschrijving
Deze tweedaagse training is geschikt voor systeembeheerders en IT professionals 
die specifieke kennis over directory services nodig hebben, zoals hoe efficient Mac 
OS X computers configureren om toegang te hebben tot directory services en hoe 
Mac OS X Server configureren om directory services te voorzien in een gemengde-
platform omgeving. De training combineert theorie en hands-on oefeningen

Voorkennis
Basisbegrip van IP netwerken. Vertrouwd zijn met een Command Line Interface. 
Basiskennis van Mac OS X en Mac OS X Server (de opleiding ‘mac os x server: 
essentials’ gevolgd hebben is een goede basis).

Doelgroep
Systeembeheerders die instaan voor een gemengd computerpark (Mac OS X en 
Windows) en Mac OS X Server met directory services.

Duur en locatie
De opleiding ‘mac os x server: open directory’ duurt 2 dagen (van 9u tot 16u30 met 
1 uur middagpauze). Igepa[academy] verzorgt haar opleidingen in Drongen of op 
locatie bij de klant. Het aantal deelnemers bij opleidingen is beperkt tot zes, behalve 
bij opleidingen die bij de klant doorgaan.

Onderwerpen
Directory Services leren begrijpen: topologie en voordelen leren onderkennen 
ı toegang tot Local Directory Servcies: begrip van de architectuur van Open 
Directory in Mac OS X en z’n processarchitectuur om Open Directory gedrag 
aan te passen ı toegang tot Mac OS X Server Directory Services: configureren 
van Mac OS X clients om directory services voorzien door Mac OS X Server te 
gebruiken ı toegang tot third-party Directory Services: configureren van Mac OS 
X clients om directory services voorzien door third-party directory services te 
gebruiken ı integratie met Kerberos ı toegang tot Active Directory: configureren 
van Mac OS X om configuratie data voorzien door Active Directory servers te 
gebruiken ı voorzien van Directory Services met OpenLDAP ı voorzien van 
Single Signon authenticatie: configureren van Open Directory server met LDAP,  
Kerberos en de SASL paswoord server

mac os x server: open directory

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 2 dagen €1590 macOS Server 5.12

Igepa academy 
Nijverheidslaan 4 

9880 Aalter

 0032 9 280 76 82 
 0032 9 280 75 62 
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