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Network Management

Indhold & Agenda

- hvad sker der på mit netværk?!

Formålet med kursus

� Introduktion til Network Management (NM)

� Hvad er Monitoring, SNMP, MIB, Traps etc.?

� Overblik over relevante værktøjer til NM
� Tekniker-pc’er, Network management systemer, TFTP service, dokumentation, 

SNMP protokollen, Wireshark ‘sniffer’ etc…

� Introduktion til Microsofts System Center & Operations Manager 2012 R2 
samt Zenoss.org gratis NM management suite

� Hvad er Microsofts System Center suite 
- og hvad består Operations Manager af?

� Hvordan installerer, konfigurerer og anvender man Zenoss?

� Praktisk projekt med selvvalgt NM system!

� Du lærer, både gennem mindre øvelser samt
en større projektopgave, at håndtere
relevante NM-systemer og -værktøjer på mindre
netværk… og meget mere!

� Vigtigt: At have det sjovt samtidigt!
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Hvem er vi

� Præsentation af underviser(e)

� Navn

� Erfaring

� Præsentation af kursister

� Navn / virksomhed / område?

� Forventninger & erfaring?

� Interesser? (Altså IT faglige … ☺)
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� Rygning - udenfor matriklen ;-)
� Toiletter - hvor?
� Ved brand - hvad skal du gøre?
� Kontaktinformation:

� Afdelingens telefonnummer 89 50 33 00

� Underviserens mail: adva@mercantec.dk

� Elever på erhvervsuddannelserne (Hovedforløb):
� Log ind på ELEVPLAN – eller benyt SMS systemet

Praktiske oplysninger

EUD AMU

8:00 – 9:30 8:00 – 9:30

9:55 – 11:25 9:55 – 11:25

12:00 – 13:30 12:00 – 13:30

13:45 – 15:15 13:45 – 15:24
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Format

� Idéen med et Open Learning Center – et OLC

� P.s.: Husk et par høretelefoner … ;-)

� Kan lånes – spørg underviseren

� Formidlingen – hvordan foregår det?

� Selvstudie – en stor del … ;-)

� Hjælp – tekniske problemer!

…  Faglige problemer!

… hvad gør jeg?
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Faget & materialerne

� Vi skal i gang med

� 2113 Network Management

� Herunder bl.a. arbejde med f.eks. Microsoft SCOM eller Zenoss.org 

� Materialer, beskrivelser mm. til kurset finder du bl.a. her:
� http://mars.merhot.dk/mediawiki/index.php/2113_-_Network_management_(Microsoft_SCOM)_-_Uge_14_2017

� Mercantec House of Technology Intranet og WiKi – her er masser af god info ☺☺☺☺

� Når du er på skolen og koblet på skolens net – relevante UV materialer: 

� \\192.168.130.50\Kurser\2113  Network management

� Log på med brugernavn elev@hotdata.dk og password Password1
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Arbejdsformer

� Undervisning

� Igennem hele ugen vil der være undervisning i udvalgte, relevante emner

– se ugeplanen / agendaen

� Efter mandagens program er det dog helt frivilligt om man vil deltage i undervisningen 

eller arbejde selvstændigt, dvs. lave selvstudier og arbejde med det praktiske projekt

� Gruppearbejde – hvor 2 personer pr. gruppe er ideelt! ☺
� Brug gruppens dynamik til at deles om arbejdsopgaverne, til at supplere hinanden når det bliver 

svært og til at diskutere de faglige emner!

� Det er desuden vigtigt at i hver især arbejder selvstændigt med en skriftlig dokumentation i 

teknisk notat format af det arbejde i udfører
� På denne måde får i de bedste forudsætninger for at lære fagets målpinde ☺

� Brug gerne klassen til at diskutere de problemstillinger der dukker op,
og find gerne selv løsninger, evt. i et samarbejde på tværs af klassen,
inden i går til underviseren efter assistance … ☺

� Alle er naturligvis til enhver tid meget velkomne til at søge assistance hos underviseren 

vedrørende specifikke problemstillinger
� Det kan dog også sagtens ske at i blot får en god ledetråd, 

og så skal i finde resten af oplysningerne på egen hånd … ;-)
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Opgaver og evaluering

� Opgaveafleveringer på forløbet:
� Hver enkelt skal i et personligt dokument, skrevet i simpel 

notatformat, dokumentere sit studie samt de øvelser der udføres
� I notatet skal følgende struktur følges:

� Ét emne pr. side
� På hver side skrives øverst:

� Emnet for notatet
� Kursusnavnet
� Litteraturhenvisninger
� Dit eget navn & dags dato

� Herefter kommer alle dine egne tekniske noter omkring emnet

� Dit færdige tekniske notat skal afleveres i PDF format senest fredag 
kl. 10.00 til mig på min mail, adva@mercantec.dk

� Gemmes desuden naturligvis til jeres eget brug – også vigtigt ☺
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Opgaver og evaluering

� Eksempel på teknisk notat formatet:
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Opgaver og evaluering

� Præsentation af eget arbejde for klassen:

� Hver enkelt/gruppe skal kort præsentere resultatet af deres 
eget projektarbejde for de andre på holdet

� Det kan ske på en selvvalgt måde, f.eks. en kort powerpoint
præsentation på tavlen, en lille video eller en praktisk 
demonstration af netværket samt af de network management 
features man har nået at teste

� Præsentationerne må maks. vare 30 minutter og de starter 
fredag kl. 08.30 med gruppe 1, 09.00 med gruppe 2, osv.

� Husk der er formiddagspause kl. 09.30 – 10.00 ;-)
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Opgaver og evaluering

� Faget skal evalueres, og hver enkelt EUD/Hovedforløbs 
elev skal have en personlig standpunktskarakter

� Der gives én karakter på 7-trinsskalaen

� Der evalueres på følgende 3 områder:

� Din arbejdsindsats gennem hele
forløbet (+/-%)

� Dit personligt afleverede skriftlige
notat (50%)

� Gruppens fælles karakter 
for ugens arbejde & fagligt indhold
via præsentationen (50%)
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Krav

� For at bestå (EUD/Hovedforløb)

� Max. 1 dags fravær pr. uge

� Gennemført fremlæggelse / demo af projektet for klassen

� Afleveret teknisk notat

� Gennemsnitskarakter minimum 02 for teknisk dokument & fremlæggelse

� Endelig karakter

� Gennemsnitskarakter af forløb/præsentation samt teknisk notat

� Bevis (Kun til AMU kursister)

� Max. 20% fravær
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Sidste dag

� I lægger ”sidste hånd” på notat, netværk & præsentation

� Aflevering af teknisk notat kl. 08.30

� Præsentationer fra 08.30 – 11.00

� Oprydning

� Evaluering af faget – hvad synes i?

� Afslutning - og go’ weekend!

� Karakteren får I via Elevplan … ;-)

� Tid til spørgsmål … ☺
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