
iOS 201 Deployment and Management, is een geavan-
ceerde hands-on training die IT Professionals voorziet van 
de benodigde kennis, vaardigheden en middelen voor 
het uitzetten en onderhouden van iOS apparaten en (in-
house ontwikkelde) apps.

Doelgroep
Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor systeembeheerders, 
technische coördinatoren en IT professionals die verantwoor-
delijk zijn voor implementatie en onderhoud van iOS appara-
ten binnen en buiten hun organisatie.
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Cursus omschrijving
Tijdens de iOS 201 - Deployment and Management cursus 
worden er verschillende methodes besproken om iOS Confi-
guration Profiles te creëren, uit te zetten, te vergelijken en te 
gebruiken. Daarnaast wordt het effectief integreren van iOS 
apparaten in een Microsoft Exchange netwerk met gebruik 
van Active Directory behandeld. Verder behandeld de cursus 
hoe men een MDM (Mobile Device Management) server ge-
bruikt en configureert, waaronder Jamf Casper Suite.

“Implementeer, beheer en 
ondersteun tot wel duizenden 

iOS apparaten"
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Lesmateriaal
Tijdens de training wordt er actief gebruik gemaakt van zelf 
ontwikkeld lesmateriaal. Daarnaast wordt er ook actief ge-
bruik gemaakt van een iPad. Deze kun je meenemen of mee-
bestellen bij het boeken van de cursus iOS 201 - Deployment 
and Management.

Certificaat
Na de cursus krijg je een certificaat van deelname. Zo kun je 
laten zien dat jij iOS apparaten kunt uitrollen en beheren op 
een juiste manier en het is een mooi onderdeel voor je CV en 
op LinkedIn.

Maatwerk
Deze training kun je ook als maatwerk training aanvragen, 
toegespitst op jouw bedrijf, team of medewerker. Informeer 
vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Benodigde voorkennis
- Gedegen voorkennis van systeembeheer en iOS.
- Ervaring met Mac OS X Server of Microsoft Exchange.
- Ervaring met het configureren van iOS apparaten is een pre.
- Beheersing van de Engelse taal (de software is Engelstalig).
- Deelnemers van iOS 101 - Support Essentials of vergelijkbaar     
   zijn gekwalificeerd om deel te nemen.

Onderwerpen

Different scenarios explained

• Bring your own device (BYOD)

• Mass deploying and imaging institutionally owned devices

• Supervising devices

• Using Microsoft Exchange via Exchange Active Sync
Working with local devices

• Back up and restore

• Updating iOS devices
iPhone Configuration and Apple Configurater utility

• Configuration profiles

• Security

• Export and distributing profiles
Mobile App Provisioning

• iOS Developer Programs

• Provisioning

• Deploying Apps to iOS Devices
Mobile Device Management (MDM)

• Utilizing different kinds of Profile Managers with  
   Mac OS X Server / Microsoft Exchange Server

• Profile Manager Jamf CasperSuite

• Configure and provision iOS devices via  
   Apple Configurator and Apple Profile Manager

Benodigdheden voor de cursus
Een iPad (die gewist en opnieuw geïnstalleerd kan worden)

Cursusduur:  1 dag

Lestijden:  10.00 -17.00 uur 
 incl. koffie- en lunchpauze

Kosten:  Zie de Apple cursussen prijslijst 
 (cursus beschikbaar met/ zonder iPad)
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