WebClass “Igniting Automation: using Ansible in Red Hat
Enterprise Linux”
Esta WebClass é gratuita e poderá assistir de qualquer ponto do país.
Formato do curso: Webcast
Localidade: Lisboa
Data: 26 Nov. 2019 a 26 Nov. 2019
Preço: €
Horário: Laboral - das 17h30 às 18h30
Duração: 1 horas
A automação é um componente essencial da modernização e transformação digital das
organizações. Ambientes modernos e dinâmicos necessitam de uma solução de gestão que melhore a
velocidade, consistência e escalabilidade dos seus sistemas de TI.
Com o Ansible, os administradores de TI podem começar a automatizar as suas tarefas rotineiras, ganhando o
que mais lhes faz falta: tempo! O Ansible pode ser usado para automatizar a instalação e conﬁguração de
infraestruturas na cloud, física ou virtual, ou a instalação de aplicações. A equipas de IT podem, assim, focar-se
nas tarefas que acrescentam mais valor à sua organização.
Nesta WebClass, o participante irá aprenter o básico do Ansible e ver um “playbook” simples a ser
criado e executado em RedHat Linux.
A inscrição na WebClass “Igniting Automation: using Ansible in Red Hat Enterprise Linux” é gratuita
e poderá assistir de qualquer ponto do país!
Data: 26 de novembro
Horário: 17h30 às 18h30

Inscreva-se, os lugares são limitados:

Formador
Nuno Brandão
Formador Sénior da Rumos, com experiência de engenharia de redes e sistemas operativos Microsoft, Cisco e

Red Hat.

Metodologia
As WebClasses são ações de formação, de curta duração, na modalidade Live Training, na qual o formando pode
ligar-se em tempo real a um ambiente de formação interativo, com acesso a um formador, a partir de qualquer
localização com acesso à internet.
Estas ações são sobre as mais diversas áreas das tecnologias da informação, apresentadas por formadores
experientes e reconhecidos no mercado.

Programa
Descrição do Ansible
Instalação do Ansible
Usar comandos AdHoc
Como criar um Playbook Simples
Como usar um Playbook Simples

