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Onze opleidingen op maat
Vergemakkelijken de opleiding 
en richten zich naar de noden 
van de deelnemers !

Verfrissingen & lunches
Aangeboden door ons 
opleidingscentrum om 
de tevredenheid van ons 
cliënteel te vergroten !

50% korting
Ons opleidingscentrum stelt u voor 
gebruik te maken van de 50%  
vermindering van het opleidingsbedrag 
voor Brussel 

ONZE OPLEIDINGSSOORTEN
• Op maat
• Cursussen gegeven in het 

Frans, Nederlands en Engels
• Inter-bedrijf / Onderhandeld
• E-Learning

PROGRAMMA

VOORAFGAANDE VEREISTE
Goede basis-kennis algemene 
informatica, hands-on ervaring PC, 
kennis van een ander OS

DOELSTELLINGEN
Aan het einde van de cursus, zal de 
deelnemer in staat zijn: de basisprin-
cipes van Lotus Notes te begrijpen, 
een netwerk via Lotus Domino te 
beheren

DUUR & PRIJZEN
1 Opleidingsdag voor 1 persoon: 715,00 €
1 Opleidingsdag voor 2 personen: 1075,00 €
1 Opleidingsdag per groep van 3 tot 6 personen: 1500,00 €

LOTUS DOMINO BASIS

OVER IBM LOTUS DOMINO
- Wat is Lotus Domino
- Verkenning van de interface

LOTUS DOMINO GEBRUIKEN
- Een Lotus Domino 

infrastructuur beheren
- De multi-user omgeving begrijpen
- Installatie en  
voor het eerste gebruik

- Een netwerk creëren 
en zich aansluiten

- Installatie en  van 
een principal Domino server

- Aanmeldingsprocedures
- Toegangslijst van de server
- Beheer van de gebruikers
- Communicatie via Lotus Domino
- Transfer van mail
- Router-protocols ondersteund 
door Domino

- Voorkeuren voor de administratie

DE SERVER BEVEILIGEN
- Toegang tot de server beveiligen
- Beheren van de gebruikersprivileges
- Administratie-tools gebruiken voor 
gebruikscontrole van de server

MAIL BEHEERSEN
 van de mail-

routing in een intranet
- Basisveiligheid

 van de mail-routing 
in een extern intranet (SMPT…)

- Hoeveelheid mail beperken 
(aantal, volume …)
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