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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - WHAT'S NEW?
WAAROM KIEZEN VOOR EXCHANGE SERVER 2016?

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
IT Club - seminarie
In de hedendaagse wereld van "always-on" "always connected" waarin wij momenteel werken en leven is "24/7 gedurende 365 dagen/jaar" beschikbaarheid van email, agenda, contactpersonen... meer dan een vanzelfsprekenheid geworden. Met MS Exchange Server 2016 (en Oﬀice 365) in combinatie met Outlook (als client) of
Outlook Web Access (als webclient) beschikt u over een robuust communicatieplatform waarbij bedrijfszekerheid, security en gebruiksvriendelijkheid centraal staan.
Microso

Exchange Server staat eveneens synoniem voor eenvoudigde implementatie, hoge beschikbaarheid (door kortere failovertijden), load balancing,

verbeterde flexibiliteit en makelijk te onderhouden. Als dit eveneens het geval is voor de nieuwste versie Microso Exchange Server 2016 kom u in dit seminarie aan
de weet.
Tevens krijgt u uiteraard een overzicht van alle nieuwe features van Exchange Server 2016 en waar nuttig zal de gastspreker ook een aantal functionaliteiten via een
demo aan u voorstellen.

Omschrijving
Het IT Club - Circle of Excellence Concept:
De IT Club is er voor IT professionals die zich continu wensen te informeren over de nieuwste trends, technologieën of producten. Maandelijks worden hieromtrent
seminaries georganiseerd.
Het seminarie wordt telkens opgedeeld in twee delen. Tijdens het eerste gedeelte van de avond krijg je een uiteenzetting over de conceptuele werking van nieuwe
technologieën of normen. Na de pauze wordt via een demo en een aanvullende getuigenis een mogelijk stappenplan voorgesteld om deze technologie (of norm) in
een ICT bedrijfsomgeving te implementeren. In de pauze is er ook even tijd om bij te praten met de andere leden, zie het als de ideale manier om te netwerken.
De seminaries zijn gericht op drie functieprofielen:
IT Club for IT Professionals
IT Club for Developers
Circle of Excellence for ICT managers en Business Decision Makers

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedere Technical Decision maker (ICT manager, ICT verantwoordelijke) die de toegevoegde waarde (oa voor de eindgebruiker) van MS Exchange server 2016
wenst in te schatten op basis van oa een getuigenissen uit de praktijk
Netwerkbeheerders, systeembeheerders die inzichten wensen te verwerven betreffende het beheer van MS Exchange Server 2016

Voorkennis
Noties bedreffende de werking van een van de vorige Windows Server Exchange Server 2003|2007|2010|2013 is een voordeel
Praktijkervaring mbt implementeren van een mailserver en het dagedagelijk beheer ervan is een voordeel maar is niet vereist

PROGRAMMA
Deel 1: Waarom MS Exchange Server 2016? [18h00 - 19h30]
Overzicht
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Kenmerken
Wat maakt Exchange Server 2016 anders tov de vorige versies?
MS Exchange Server 2016 edities
Diepere inzichten in MS Exchange Server 2016 - Architectuur
High Availability, backup & restore
Auditing, monitoring & troubleshooting van MS Exchange Server 2016: Opertions
Cloud of on-Premise: MS Exchange server 2016 als onderdeel van Office 365
Pauze: Hapje en drankje + networking onder IT clubleden. [19h30 tot 19h50]
Deel 2: MS Exchange Server 2016 in praktijk [19:50 tot 21:00]
Praktische kijk op Exchange 2016
Migreren naar Exchange 2016: wat zijn de gevaren en waar moet ik op letten?
Microsoft Exchange 2016 & Office 365: de nieuwe hybride?
Tips, do's and don'ts

DOCENT

Gastspreker: Michael Van Horenbeeck
Michael is een consultant met meer dan 10 jaar ervaring in het uittekenen, opzetten en troubleshooten van architecturen voor bedrijven van verschillende grootte,
gaande van een paar honderd tot meerdere duizenden gebruikers. Hij is voornamelijk gespecialiseerd in Messaging en Unified Communications waartoe producten
zoals Microsoft Exchange, Office 365, Active Directory en Lync behoren.
Daarnaast is Michael ook erg actief binnen de verschillende technische communities en treedt hij regelmatig op als spreker op verschillende nationale en
internationale conferenties zoals Microsoft TechDays, MCT Summit, Community Days...
Voor zijn technische expertise en bijdrages in de verschillende communities en blogs (michaelvh.wordpress.com, pro-exchange.be) ontving Michael begin 2013 de
Microsoft MVP Award voor Exchange Server. Hij is momenteel de enige met deze onderscheiding in België.
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