
Kerio Connect 
...installatie & configuratie (voorheen Kerio Mailserver).
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Voorkennis
Kennis van TCP/IP op het niveau van de 
training ITTC1 - TCP/IP Basis of vergelijk-
baar wordt van u verwacht. 

onderwerpen
• Inleiding in de mogelijkheden van 

Kerio Connect.
• Basisinstellingen.
• Volledige web administration.
• Gebruikers en groepen: aanmaken, 

importeren, aliassen etc.
• SMTP, relaying, ETRN etc.
• IMAP
• anti-spam.  

(SpamAssassin/RBL etc.).
• anti-virus.  

(Integrated/third party/dual)
• Mail backuppen/archiveren.
• Exchange Migraties.
• Status informatie en logs.
• Wireless Mobile Synchronization.
• Cross Platform Collaboration.
• Valkuilen en troubleshooting.

Cursusmateriaal
De cursus wordt gegeven aan de hand 
van een Nederlandstalig cursusboek. Dit 
cursusboek dient als naslagwerk. 

deelnameCertifiCaat
U ontvangt na afloop van de training 
een certificaat van Imatica, waarop staat 
vermeld dat u de cursus “Kerio Connect” 
heeft gevolgd.

tijdsduur
Deze cursus duurt een dag, van 9.30 - ca. 
16.30 uur. Tussen 12.30 - 13.00 uur is er 
een lunch. Koffie, thee en frisdrank zijn 
de gehele dag beschikbaar.

Cursusdata
De open-rooster cursusdata staan op: 
www.imatica.nl onder het hoofdstuk 
“TCP/IP en Kerio”. Staat hier geen ge-
schikte datum bij; bel of mail ons, in veel 
gevallen kunnen we een datum verzetten 
of plannen we een extra datum in.
Vanaf 3 deelnemers geven wij de training 
bij u op locatie, cursusdata in dat geval in 
overleg met u.

inVestering
Open Rooster: EUR 495,00 per persoon, 
excl. BTW. Inclusief lesmap, certificaat, 
lunch en consumpties of neem contact 
met ons op voor de tarieven voor  
bedrijfstrainingen. 
Dit zijn all-in tarieven incl. lesmappen, 
certificaten en reiskosten.  

Een Kerio bedrijfstraining is tevens te 
combineren met bijvoorbeeld een aantal 
onderwerpen uit de TCP/IP Basis training. 

insChrijVen
U kunt zich online opgeven voor deze 
training via www.imatica.nl
Binnen de productgroep TCP/IP en Kerio 
kiest u Kerio Control en onderaan deze 
productpagina staat een linkje naar het 
online inschrijfformulier. Op verzoek 
sturen wij u graag een PDF toe van dit 
formulier.
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Tijdens de training “Kerio Connect- Installatie & Configuratie” wordt u de nodige theoretische en praktische kennis bijgebracht, die 
nodig is voor het goed kunnen installeren, configureren en onderhouden van deze uitgebreide mailsoftware. 

1 Trainingsgroep: u TCP/IP en Kerio (2014/2015)
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