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Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 

Cel projektu: zakłada do 30.04.2022 r. podniesienie zdolności do zatrudnienia 190 uczniów/nnic ZS w Czarnkowie, ZST w Trzciance i ZS w Trzciance 
poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych tych uczniów/ennic oraz zwiększenie kwalifikacji i  kompetencji zawodowych 

nauczycieli/lek.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 167 169,64 PLN



REALIZACJA BEZPIECZNEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ DLA PRZYKŁADOWEGO
SCENARIUSZA FIRMOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

Realizacja bezpiecznej sieci bezprzewodowej dla przykładowego scenariusza firmowej sieci komputerowej. Realizacja 
mechanizmów ochrony hostów w sieci lokalnej przed zagrożeniami płynącymi z sieci Internet dla przykładowego scenariusza 

firmowej sieci komputerowej. Wdrożenie serwera pocztowego uwierzytelnianego w bazie danych Active Directory 
z uwzględnieniem aspektów wysokiej niedostępności. Realizacja rozwiązania monitorowania dostępności usług sieciowych 

w serwerach organizacji. Wdrożenie usługi Active Directory w wybranej organizacji. Realizacja systemu monitorowania 
i filtrowania dostępu do sieci Internet dla pracowników organizacji. Opracowanie rozwiązania wysokiej dostępności usługi 
zdalnego dostępu do zasobów sieciowych firmy. Projekt i wdrożenie wysokodostępnego serwera plików w organizacji ze 

szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa danych. Wdrożenie platformy wymiany dokumentów o wysokim 
stopniu poufności dla przedsiębiorstwa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wymiany tychże 

dokumentów z podmiotami zewnętrznymi. Realizacja rozwiązania zdalnego dostępu do oprogramowania wykorzystywanego 
przez organizację ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa.



Instalacja serwera 2012R2



Podstawowa konfiguracja serwera



Instalacja stacji roboczej



Konfiguracja stacji roboczej



Instalacja Active Directory
i zakładanie kont użytkowników



Instalacja i konfiguracja ILS
Tworzenie strony firmy



Tworzenie strony firmy



Konfiguracja FTP



Konfiguracja poczty
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