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Install, Manage and Configure 
McAfee ePolicy Orchestrator 5.1     

( ePO 5.1    3 dagen )  

De McAfee ePolicy Orchestrator 5.1 cursus geeft de deelnemers een grondige opleiding over de voordelen 

van gecentraliseerd beheer en installatie van McAfee-producten middels de ePolicy Orchestrator server. 

Het geeft beheerders goed inzicht in de mogelijkheden van hun beveiligingsoplossing wat niet alleen de 

risico's vermindert van onjuiste configuratie, maar ook zorgt dat een organisatie overzicht krijgt van de 

McAfee omgeving en daardoor de maximale bescherming kan realiseren. 

McAfee ePolicy Orchestrator 5.1 is een uitgebreid product, tijdens de cursus leren de studenten te begrijpen 

hoe de structuur en procedures werken zodat ze snel hun weg vinden in ePO5.1 en niet verstrikt raken in 

alle mogelijkheden, settings, opties en koppelingen. 

 

De cursus bestaat uit theorie en veel praktijk oefeningen waardoor de cursisten goede kennis krijgen over 

de McAfee ePolicy Orchestrator 5.1 voor het managen van McAfee producten in hun bedrijfsomgeving, 

zoals o.a. VirusScan Enterprise 8.8. 

 

Naast de installatie en configuratie van de ePO server zullen we tijdens de training ook de nieuwste patches 

en fixes behandelen, indien gewenst downloaden en installeren.  

Tijdens de cursus wordt besproken wat de beste opzet is van de ePO server en de configuratie van de ePO 

omgeving in verschillende praktijk situaties en wat daar de voor en nadelen van zijn. Uiteraard worden ook 

alle management opties behandeld zoals signature updates, Queries, reports, automatische response, server 

en client taken. 

 

Een cursus is een goede basis voor beginnende beheerders, een verfrissende update voor bestaande ePO 

beheerders en ook interessant voor degene die beslissingen moeten maken over ePO management of 

implementatie in hun bedrijfsnetwerk   

 

Kort overzicht cursus onderwerpen 

 ePolicy Orchestrator Management omgeving 

 Installatie ePO server 

 Web console en dashboards 

 System-tree opzetten en systemen toevoegen in System-Tree 

 Gebruik van Tags en Automatic Sorting  

 Policy Catalog en managen Policies 

 McAfee Agent en Agent Policies 

 Installeren McAfee agent en installatie methodes 

 Client Tasks Catalog en configureren Client Tasks 

 ePO Repositories en Agent Handlers  

 Product en Signature update management met Repositories  

 Automatic Responses en Threat Notification 

 Queries definiëren en Rapportage met Queries  

 ePO Server beheer, onderhoud en utilities 

 Roque system Detection 

 VirusScan Enterprise 8.8  Policies en Tasks 

 VSE 8.8 installeren en managen met ePO 5.1 

 Real Time for McAfee ePO  
 


