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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
Een opleiding “Windows Server- 
Beginners” gevolgd hebben
OF
De basis functies van het program-
ma kennen en regelmatig gebruikt 
hebben

OBJECTIFS
Aan het einde van de cursus, zal 
de deelnemer in staat zijn Windows 
Server  te gebruiken

SERVER GEAVANCEERD

DUUR & PRIJZEN
1 Opleidingsdag voor 1 persoon: 375,00 €
1 Opleidingsdag voor 2 personen: 562,50 €
1 Opleidingsdag per groep van 3 tot 6 personen: 675,00 €

RECAPITULATIE VAN DE 
BELANGRIJKSTE BASIS FUNCTIES

GEBRUIK VAN EEN BEVEILIGDE 
MAIL-SERVER
- Inleiding tot het gebruik van 

antivirus en van anti-spam
- Instellen van anti-spam functies 
- Instellen van antivirus functies 
- Ontplooien van de brug servers
- Opzetten van de verdeling 

van de e-mail
-  van de 

veiligheid voor e-mail
INLEIDING TOT DE MAIL-STRATEGIE
- Instellen mail-registratie
- Uitvoeren van transport regels

RESTAURATIE VAN DE BASIS 
GEGEVENS EN SERVERS 
VAN BESTELDIENST
- Overzicht van de herstelfuncties 

van de databases
- Herstellen via “Dial-Tone Recovery„
- Voorbereiding op het 

herstellen van mail-servers
- Herstellen van mail-servers

GEAVANCEERD TOEZICHT 
EN HERSTELLING VAN EEN 
SERVER EXCHANGE 2007
- Inleiding tot het toezicht over 

een Exchange 2007-server
- Algemeen: herstelling 

van een server
- Toezicht op connectiviteit
- Oplossing van de problemen 

van verzending van mail
- Beleid van de mail-stromen
- Toezicht en herstelling van 

servers van mailboxes
- Toezicht en herstelling van externe 

en geavanceerde diensten
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