Přílloha č. 1D zzadávací do
okumentace
e – Podrobn
ný popis předmětu pln
nění 4. částii veřejné za
akázky

Popis před
dmětu pln
nění 4. čá
ásti veřejn
né zakázk
ky
Aplik
kační systtémy – JB
BOSS a Liiferay

Ing.
František
Konečný

Digitálně podepsal Ing. František
Konečný
DN: c=CZ, o=ČR - Český statistický
úřad [IČ 00025593], ou=ČSÚ - Ústředí
- Sekce obecné metodiky a registrů,
ou=4122, cn=Ing. František Konečný,
serialNumber=P143801, title=vrchní
ředitel
Datum: 2013.09.20 15:19:39 +02'00'

Před
dmětem pln
nění této čáásti bude po
oskytnutí náásledujících
h školení v oblasti
o
aplikkačních systémů – JBO
OSS a
Lifeeray:
P.č.

Požadovaané školení

D.
1.

2.

3.

Způ
ůsob a druh
škollení

Lokalita
školen
ní a
předp
poklá
daný
termín
n

Počet
účastníků

Min. počet
běhů pro
daný počet
účastníků

Min. délka
trvání
školení ve
dnech/1
osoba

Aplikačn
ní systémy – JBOSS a Lifferay
Základní školení
dní
Exterrně/standard
administrrace aplikačn
ního
systému JJBOSS v.7.x
Základní školení
dní
Exterrně/standard
administrrace aplikačn
ního
systému L
Liferay

Praha
leden ‐
březen
n
Praha
listopa
ad ‐
leden

4

1

4 dny

10

1

3 dny

Pokročiléé školení
administrrace aplikačn
ního
systému L
Liferay

Praha
listopa
ad ‐
leden

5

1

5 dní

dní
Exterrně/standard

davatel souččasně stanov
vuje podrob
bný minimáální obsah jednotlivých
h školení, ktterá jsou přředmětem tééto
Zad
částti veřejné zaakázky. Min
nimální obsah jednotliv
vých školen
ní je pro uch
hazeče závaazný.
Pod
drobný min
nimální obssah školení ‐ D. Aplikaační systém
my – JBOSS a Liferay
D.1.. Základní šškolení adm
ministrace ap
plikačního ssystému JBO
OSS v.7.x

N
Náplň kurz
zu:









Instalacce a nasazen
ní JBoss Entterprise App
plication v standalone a domain m
módu.
Konfigu
urace doméény
Nasazení aplikací v JBoss Enterprise App
plication Pla
atform
Konfigu
urace v dataasource sub
bsystému
Konfigu
urace Java™
™ Message Service
S
(JM
MS) a HornettQ
Konfigu
urace log su
ubsystému
Konfigu
urace web subsystému
s
u
Implem
mentace apliikační bezpe
ečnosti v JB
Boss Enterprrise Applica
ation Platfoorm 6
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Migrace aplikací pro JBoss Enterprise Application Platform 5 na JBoss Enterprise Application
Platform 6
Úvod do clusteringu

D.2. Základní školení administrace aplikačního systému Liferay

Náplň kurzu:



















Úvod do Liferay a Java portálů
Liferay portál a jeho instalace
Struktura portálu
Administrace portálu Liferay
Práce s rozšířeními portálu
Úvod do portletů
Vývoj portletů v NetBeans IDE
Hello World portlet
Získání dat od uživatele
Práce s Portlet Preferences
Best practices při vývoji portletů
Uživatelé a role,
Řízení stránek,
Vytváření obsahu,
Dokumenty a média,
Collaboration Tools,
Social Suite,
Dynamické seznamy,

D.3. Pokročilé školení administrace aplikačního systému Liferay

Náplň kurzu:















Vytváření portálu na Liferay
Instalování a konfigurace Liferay
Ruční instalace Liferay na aplikační server
Základní administrace Liferay
Řízení Pluginů
Vytváření Plugin Repository
Konfigurování Liferay SOA
Ladění výkonnosti
Monitorování Liferay
Zálohování Liferay instalace
Úrovně logování
Upgrading Liferay
Vytváření Liferay Cluster
Workflow
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