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Exchange: aanpassing OWA op 13.02 & Infosessie op 05.03

Beste collega
De migratie van alle medewerkers naar Exchange is een project dat reeds enige tijd loopt en gepaard gaat met een
volledige vernieuwing van de infrastructuur (hard- en software) voor dit platform. De belangrijkste acties zijn reeds
uitgevoerd en een en ander kan stilaan in gebruik worden genomen. Om deze migratie voor iedereen te finaliseren
zijn nog volgende stappen nodig:
Stap 1. Aanpassing toegang
Op vrijdag 13 februari om 17:00 zullen we de toegang tot Exchange aanpassen. Deze wordt dan geleid over onze
nieuwe Netscaler-opstelling. Vanaf dit moment zal ook autoconfiguration/autodiscover operationeel zijn. Wie een
mailclient wil configureren kan dit dan via ingave van e-mailadres en wachtwoord. Andere parameters worden
automatisch ingesteld. Daarnaast zal vanaf dan ook VPN-loze toegang tot Exchange volledig mogelijk zijn van buiten
UGentNet.
Op het moment van de aanpassing kunnen er onderbrekingen van de mailtoegang optreden.
Daarnaast is er een belangrijk aandachtspunt waarvoor een actie van de systeembeheerders noodzakelijk kan zijn.
Vanaf dan zullen bepaalde niet-gepatchte Outlook-clients namelijk geen toegang meer hebben. Volgende clients
zullen wel nog probleemloos functioneren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Outlook 2007 vanaf versie 12.0.6665.5003 (SP3 met update KB2687404 ) (*)
Outlook 2010 vanaf versie 14.0.6126.5003 (SP1 met update KB2687623) (*)
Outlook 2013 vanaf versie 15.0.4481.1510 (*)
Outlook 2010 & 2013 op Athena
Outlook for Mac 2011, Outlook for Mac for Office 365 subscribers of Entourage 2008 Web Services Edition
Webinterface https://owa.ugent.be
Smartphones en tablets met iOS, Android, Windows Phone
Thunderbird

(*) Oudere Outlook-versies kan u dus best zo snel mogelijk opwaarderen!
Stap 2. Migratie van mailboxen op Exchange 2007 naar 2013
Dit zal aanvangen na 13 februari en zal meerdere weken in beslag nemen. Dit gebeurt op de achtergrond en zal in
principe onmerkbaar zijn voor de eindgebruikers. Eenmaal de mailbox van een gebruiker verhuisd is, zal de nieuwe
webinterface (versie 2013) actief zijn.
Stap 3. Migratie van mailboxen van Cyrus naar Exchange
Migreren van mailboxen op Cyrus naar Exchange. De mogelijke scenario’s willen we graag met jullie doornemen op
de reeds beloofde infosessie op donderdag 5 maart om 10:00 in de multimediazaal (inschrijven via
https://webapps.ugent.be/eventManager/events/exchange). Daar kunnen we met elk van jullie afspreken wanneer
de migratie voor jullie gebruikers zal plaatsvinden. Ook de absolute einddatum van Cyrus voor personeelsleden
zullen we daar bespreken.
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