Enterprise Computing Solutions - Education Services

TRAINING OFFERING

Skontaktuj się z nami
.
Email: szkolenia.ecs.pl@arrow.com
Phone: 12 616 43 00
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MS-50354 SharePoint 2010 SharePoint Designer

Kod:

Czas trwania:

Cena netto:

MCS_MS50354

2 day(s)

zł2,200.00

Description
Kurs MS 50354 zaklada zweryfikowanie posiadanej wiedzy na temat jak poruszac sie i korzystac z nowego interfejsu wstazki,
dowiedziec sie, jakie nowe rzeczy mozna zrobic z SharePoint Designer, jakie zmiany zostaly wprowadzone do dzialan i warunków
przeplywu pracy, jak budowac zewnetrzne typy zawartosci, oraz w jaki sposób szybko i efektywnie modelowac przeplywy pracy.
Kurs kierowany jest dla uczestników którzy zarzadzaja trescia witryn SharePoint Designer

Uczestnicy
Szkolenie MS 50354 kierowane jest do programistów, developerów i administratorów IT.

Wymagania wstępne
Przed przystapieniem do tego kursu, kursanci musza posiadac wiedze na nastepujace zagadnienia: zrozumienie elementów
witryny programu SharePoint (list, bibliotek typów danych, itp.)

Program szkolenia
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1: Zmiany w SharePoint Designer 2010
opis zmian w programie SharePoint Designer 2010
2: Interfejs uzytkownika
Interfejs programu SharePoint Designer
- Prezentacja nowego interfejsu programu SharePoint Designer
- Przeglad nowych obszarów oprogramowania Designer
- Przeglad witryn
- Przeglad strony wzorcowe
- Przeglad list i bibliotek
- Przeglad Workflows
- Przeglad Content Types
- Przeglad Data Sources
- Przeglad Entities
- Prezentacja struktury witryny
SharePoint Designer ( Podstawy )
- Tworzenie nowej witryny
- Tworzenie nowej strony
- Tworzenie nowej strony wzorcowej
- Dolaczanie stron wzorcowych
- Tworzenie list
- Zmiana ustawien list
- Tworzenie typu zawartosci
- Tworzenie / Edytowanie CSS

SharePoint Designer ( Podstawy )
- Check-In/Check-Out
- Dodaj skladniki Web Part
- Dodanie strefy skladników Web Part
- Dodawanie obrazów ( katalog _images )
- Reset to Site Definition
3: Widoki danych - Data Views
- Tworzenie / Zarzadzanie zródlami danych
- Porównanie dwóch zródel danych
- Polaczenia dwóch zródel danych
- Podglad danych znaczników
4: Typy zawartosci zewnetrznej
- Przeglad typy zawartosci zewnetrznej
- Utworzenie nowego typu zawartosci zewnetrznej
- Tworzenie listy zewnetrznej
5: Przeplyw pracy
BuiltInActivities (2007 )
- Uzycie jednego z kazdej funkcji Activity (2007)
BuiltInActivities (2010 )
- Uzycie jednego z kazdej funkcji Activity (2010)
LoopingWorkflow
- Tworzenie petli zestawu przeplywu pracy
Tworzenie petli zestaw przeplywów pracy
- Tworzenie przeplywów pracy wielokrotnego uzytku ( strony / Global)
- Eksport przeplywu pracy do programu Visio
- Importowanie przeplyw pracy z programu Visio
- Zapisywanie informacji jako szablonu.
Modyfikacja OOBWorkflow
- Modyfikacja z pola przeplywu pracy

Terminy
Na żądanie. Prosimy o kontakt
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Dodatkowe informacje
Jeśli interesują Cię inne szkolenia tego producenta - skontaktuj się z nami.
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