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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Znak sprawy: ZSMIO.26.1.8.2019 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Autoryzowane szkolenia z systemu operacyjnego Windows Serwer 2016 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie autoryzowanych szkoleń z systemu 

operacyjnego Windows Serwer 2016 o następujących nazwach: MS-20742 Identity with 

Windows Server 2016; MS-20741 Networking with Windows Server 2016; MS-20744 - 

Securing Windows Server 2016. Szkolenia mają na calu naukę podstawowych zadań 

administracyjnych, konfiguracyjnych jak i ochrony systemu. Celem szkolenia jest 

zapewnienie fundamentalnej wiedzy dla kursantów, którzy chcą zostać administratorami 

systemu Windows Serwer 2016. Szkolenie maja mieć charaktery ćwiczeń praktycznych z 

zakresu zarządzania systemem operacyjnym Windows Serwer 2016 oraz konfigurowania 

usług sieciowych na tym systemie w ramach projektu: „Kształcimy umiejętności 

praktyczne” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV – 80530000 – 8 – usługi szkolenia zawodowego. 

 

1. Organizacja oraz przeprowadzenie autoryzowanych szkoleń oznaczonych symbolami: 

MS-20742; MS-20741; MS-20744 dla 5 osób - nauczycieli Zespołu Szkół 

Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży. Ogólny opis szkoleń:  

- MS-20742 Identity with Windows Server 2016 – celem szkolenia jest zapoznanie 

z zagadnieniami wdrożenia i konfiguracji usług Active Directory Domain Services 

(AD DS) w środowisku rozproszonym, wdrożenia zasad grupowych (Group Policy), 

wykonywania kopii zapasowej i odzyskiwania usługi AD DS oraz monitorowania 

i rozwiązywania problemów związanych z Active Directory w Windows Server 2016. 

Dodatkowo szkolenie omawia inne usługi Active Directory takie jak: Active Directory 

Federation Services (AD FS) i Active Directory Certificate Services (AD CS). Czas 

szkolenia nie krótszy niż 5 dni. 

- MS-20741 Networking with Windows Server 2016 - celem szkolenia jest zapoznanie 

z zagadnieniami podstaw usług sieciowych niezbędnych do wdrożenia i wsparcia 

środowiska Windows Server 2016 w większości organizacji. W szkoleniu ma być 

zrealizowana technologia zdalnego dostępu i inne bardziej zaawansowane 

wiadomości, włączając w to Sieć Definiowaną Programowo (Software Defined 

Networking). Czas szkolenia nie krótszy niż 5 dni. 

- MS-20744 - Securing Windows Server 2016 – celem szkolenia jest zdobycie 

umiejętności z zakresu podniesienia bezpieczeństwa infrastruktury w systemie 

Windows Serwer 2016. Ma nauczyć uczestników jak chronić poświadczenia i prawa 

administracyjne, aby zapewnić stan, w którym administratorzy mogą wykonać tylko te 

zadania, które mogą i tylko w określonym czasie. Ponadto ma wskazać jak łagodzić 

zagrożenia związane z działaniem złośliwego oprogramowania i w jaki sposób 
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diagnozować problemy z bezpieczeństwem przy użyciu zasad inspekcji oraz 

rozwiązania Advanced Threat Analysis dostępnego w Windows Server 2016. W 

czasie szkolenia poruszone maja być tematy związane z zabezpieczaniem platformy 

wirtualizacji, korzystanie z nowych opcji wdrażania oprogramowania - serwer Nano 

czy kontenery mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Kurs objaśniać ma także 

jak chronić dostęp do plików i folderów za pomocą szyfrowania i funkcji dynamicznej 

kontroli dostępu, a także jak zwiększyć bezpieczeństwo sieciowe. Czas szkolenia nie 

krótszy niż 5 dni. 

2. Zajęcia realizowane w ramach szkoleń dla wskazanej grup mają być prowadzone 

przez doświadczonego trenera. 

3. Opis szkoleń i ich tematyka: 

3.1. Część 1: MS-20742 Identity with Windows Server 2016 

Szkolenie dla grupy . Czas szkolenia nie krótszy niż 5 dni (40 godzin zajęć 

dydaktycznych). Tematyka planowanego szkolenia: 

 Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny: -Omówienie usługi AD DS.; -

Omówienie funkcji kontrolerów domeny; -Wdrażanie kontrolerów domeny; 

 Zarządzanie obiektami AD DS.: -Zarządzanie kontami użytkowników; -

Zarządzanie grupami; -Zarządzanie obiektami komputerów; -Obsługa środowiska 

za pomocą Windows PowerShell; -Implementacja i zarządzanie jednostkami 

organizacyjnymi 

 Zaawansowane zarządzanie infrastrukturą AD DS: -Przegląd zaawansowanych 

wdrożeń usług AD DS.; -Konfiguracja relacji zaufania AD DS. 

 Implementacja i administracja: Omówienie procesów replikacji w usługach AD 

DS.; -Konfiguracja lokacji w AD DS.; -Konfiguracja i monitoring procesów 

replikacji AD DS 

 Implementacja Group Policy Objects (GPO): -Przedstawienie usług Group Policy; 

-Implementacja i administracja GPO; -Zakres działania i proces przetwarzania w 

Group Policy; -Analiza zagadnień rozwiązywania problemów w GPO  

 Zarządzanie ustawieniami użytkownika z wykorzystaniem GPO: -Implementacja 

szablonów administracyjnych; -Konfiguracja wybranych opcji GPO: 

przekierowanie folderów, instalacja oprogramowania oraz konfiguracja skryptów; 

-Konfiguracja preferencji w Group Policy 

 Zabezpieczanie AD DS: -Zabezpieczanie kontrolerów domeny; -Implementacja 

zabezpieczeń kont; -Wdrażanie audytów uwierzytelniania w AD; -Konfiguracja 

zarządzania kontami serwisowymi 

 Wdrażanie oraz zarządzanie AD CS: -Wdrażanie CA; -Administracja CA; -

Rozwiązywanie problemów oraz zarządzanie CA 

 Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami: -Wdrażanie i zarządzanie szablonami 

certyfikatów; -Zarządzanie certyfikatami, procesami odnawiania i odzyskiwania 

certyfikatów; -Zastosowanie użycia certyfikatów w środowisku biznesowym; -

Implementacja i zarządzanie kartami inteligentnymi 

 Implementacja i administracja usługami AD FS: -Omówinie usług AD FS; -

Wymogi i planowanie usługi AD FS; -Wdrażanie i konfiguracja AD FS; Przegląd 

możliwości Web Application Proxy 
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 Implementacja i zarządzanie usługą AD RMS: -Omówienie AD RMS; -

Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS; -Konfiguracja zawartości 

zabezpieczenia treści AD RMS 

 Implementacja synchronizacji AD DS z Azure AD: -Planowanie i 

przygotowywanie scenariuszy synchronizacji danych; -Implementacja danych 

przy użyciu Azure AD Connect; -Zarządzanie tożsamościami w rozwiązaniach 

łączonych 

 Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie danych w AD DS: -Monitorowanie 

AD DS.; -Zarządzanie bazą AD DS; -Proces odzyskiwania obiektów w AD DS 

 

3.2 Część 2: MS-20741 Networking with Windows Server 2016 

Szkolenie dla grupy . Czas szkolenia nie krótszy niż 5 dni (40 godzin zajęć 

dydaktycznych). Tematyka planowanego szkolenia: 

 Planowanie i wdrożenie sieci opartej na IPv4: -planowanie adresacji IPv4; -

konfiguracja IPv4 na hoście; -zarządzanie i rozwiązywanie problemów z 

łącznością sieciową IPv4; 

 Wdrażanie serwera DHCP: -wstęp do roli serwera DHCP; -wdrożenie DHCP 

 zarządzanie i rozwiązywanie problemów z DHCP;  

 Wdrażanie IPv6: -wstęp do adresacji IPv6; -konfiguracja IPv6 na hoście; -

wdrożenie współistnienia IPv4 i IPv6; -przejście z IPv4 na IPv6; 

 Wdrażanie DNS: -wdrożenie serwerów DNS; -konfiguracja stref w DNS; -

konfiguracja rozwiązywania nazw pomiędzy strefami DNS; -konfiguracja 

integracji DNS z Active Directory Domain Services (AD DS); -konfiguracja 

zaawansowanych ustawień DNS 

 Wdrażanie i zarządzanie IPAM: -wstęp do IPAM; -wdrożenie IPAM; -

Zarządzanie przestrzenią adresową IP wykorzystując IPAM 

 Zdalny dostęp w Windows Server 2016: -wstęp do zdalnego dostępu; -wdrożenie 

Web Application Proxy 

 Wdrożenie DirectAccess: -wstęp do DirectAccess; -wdrożenie DirectAccess 

wykorzystując Getting Started Wizard; -Wdrożenie i zarządzanie zaawansowaną 

infrastrukturą DirectAccess 

 Wdrażanie VPN'ów: -planowanie VPN'ów; -wdrażanie VPN'ów; 

 Wdrażanie infrastruktury sieciowej w filiach firmy: -usługi sieciowe i rozważania 

na ich temat w filiach; -wdrożenie Rozproszonego Systemu Plików (Distributed 

File Sytem - DFS) w filiach; -wsrożenie BranchCache w filiach 

 Konfiguracja zaawansowanych usług sieciowych: -wstęp do usług sieciowych 

wysokiej wydajności; -konfiguracja zaawansowanych właściwości sieciowych w 

MIcrosoft Hyper-V 

 Wdrożenie usług Sieciowych Definiowanych Programowo (Software Defined 

Networking): -wstęp do Software Defined Networking; -wdrożenie wirtualizacji 

sieci; -wdrożenie narzędzia Network Controller; 

 

3.3. Część 3: MS-20744 - Securing Windows Server 2016 

Szkolenie dla grupy . Czas szkolenia nie krótszy niż 5 dni (40 godzin zajęć 

dydaktycznych). Tematyka planowanego szkolenia: 
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 Wykrywanie włamania oraz przy użyciu narzędzi Sysinternals: -przegląd 

wykrywania włamań; -korzystanie z narzędzi Sysinternals do wykrywania 

włamania; 

 Ochrona poświadczeń i dostępu uprzywilejowanego: -zrozumienie praw 

użytkownika; -konta komputerowe i usług; -ochrona poświadczeń; -zrozumienie 

uprzywilejowanego dostępu do stacji roboczych i serwerów skoku (jump); -

wdrożenie rozwiązań hasła administratora lokalnego; 

 Ograniczenie praw administratora przy pomocy (Just Enough Administration): -

zrozumienie JEA; -konfigurowanie i wdrożenie JEA; 

 Zarządzania dostępem uprzywilejowanym i administracja lasami: -zrozumienie 

lasów ESAE; -przegląd MIM; -wdrożenie JIT i zarządzania dostępem 

uprzywilejowanym za pomocą MIM; 

 Radzenie sobie ze złośliwym oprogramowaniem oraz z zagrożeniami: -

konfiguracja i zarządzanie Windows Defender; -korzystanie polityk ograniczenia 

oprogrmowania (Software Restriction Policy) oraz AppLocker; -konfigurowanie i 

używanie strażnika urządzeń; -używanie i wdrożenie Enhanced Mitigation 

Experience Toolkit; 

 Analiza aktywności przy użyciu analityki zaawansowanego audytu oraz logów: -

przegląd audytu; -zrozumienie zaawansowanego audytu; -konfigurowanie audytu 

oraz logów Windows PowerShell; 

 Analizowanie aktywności z funkcją Microsoft Advanced Threat Analytics oraz 

pakietem zarządzania operacyjnego: -przegląd zaawansowanej analityki zagrożeń; 

-zrozumienie OMS (Operations Management Suite); 

 Zabezpieczanie infrastruktury wirtualizacji: -przegląd Guarded Fabric maszyn 

wirtualnych; -zrozumienie ekranowanych i szyfrowanych maszyn wirtualnych; 

 Zapewnienie infrastruktury serwerowej dla rozwoju aplikacji oraz obciążenia: -

korzystanie z menadżera Compliance zabezpieczeń; -wprowadzenie do nano 

serwera; -zrozumienie kontenerów 

 Ochrona danych za pomocą szyfrowania: -planowanie i wdrożenie szyfrowania 

planowanie i wdrożenie funkcji BitLocker; 

 Ograniczanie dostępu do plików i folderów: -wprowadzenie do FSRM; -

wdrożenie zarządzania klasyfikacją i zadania zarządzania plikami; -zrozumienie 

dynamicznej kontroli dostępu (DAC) 

 Używanie zapory celem kontroli ruchu sieciowego: -zrozumienie zapory systemu 

Windows; -rozproszone, programowe zapory 

 

4. Zakres zadań Wykonawcy – materiały oraz sprzęt niezbędny do szkolenia zapewnia 

Wykonawca 

5. Miejsce realizacji szkolenia – do 350km od Łomży 

6. Ilość uczestników szkolenia – 5 osób. 

7. Termin realizacji zamówienia: 

Okres realizacji szkolenia: od dnia podpisania umowy według ustalonego 

harmonogramu Zakończenie: 31.07.2020r. Szkolenie realizowane w trybie dziennym 

w dni robocze w okresach wolnych od prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów 

wynikających z organizacji roku szkolnego u Zamawiającego. 
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8. W szkoleniu będą uczestniczyć pracownicy (nauczyciele kształcenia informatycznego) 

Zamawiającego.  

9. Dopuszczalna jest możliwość przeprowadzenia szkolenia zamkniętego lub otwartego. 

10. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.  

11. Wymagane jest aby kurs był autoryzowany przez producenta oprogramowania lub 

przez ośrodek szkoleniowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego 

harmonogramu zajęć dla poszczególnych grup w terminie 14 dni przed rozpoczęciem 

zajęć, natomiast ewentualnych korekt terminów zajęć nie później niż na 7 dni przed 

terminem zajęć danej grupy. Osobą odpowiedzialną za uzgodnienia ze strony 

Zamawiającego jest Pan Andrzej Borawski – osoba odpowiedzialna za organizację 

kursów w projekcie (86) 219-87-93, adres mail: sekretariat@zsmio.pl 

13. Wykonawca, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć zobowiązany jest do zapoznania 

jego uczestników ze szczegółowym programem kursu poprzez przekazanie im 

harmonogramu realizowanych zajęć.  

14. Wykonawca będzie prowadził dokumentację kursu, tj.:  

a) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy 

zajęć edukacyjnych, zgodnie ze wzorem opracowanym przez osobę odpowiedzialną 

za organizację kursów wymienioną w p.12, 

b) zbierze oświadczenia uczestników potwierdzające odbiór materiałów 

dydaktycznych,  

mailto:sekretariat@zsmio.pl

