Trainingsgroep: u Linux u Linux Mailserver

Linux Mailserver
...SendMail installeren en configureren
Inleiding
Het zelfstandig kunnen installeren,
configureren en onderhouden van de
Linux Mailserver - SendMail, is het doel
van deze training

Doel & voor wie geschikt?
Linux Mailserver is bedoeld voor hen die
tijdens hun dagelijkse werkzaamheden
als systeembeheerder met het Linux
Operating System te maken hebben en
meer willen weten over het beheren van
de Sendmail mailserver.

Instapniveau
Kennis op het niveau van LISY3 - Linux
Systeembeheer wordt van u verwacht.

Lesstof
• wat is Sendmail en wat doet het?
• wat is een MTA, MUA, MDA en MSA?
• de opbouw van een mailtje (header,
body, envelope en MIME)?
• uitleg protocollen: (E)SMTP, POP(S)
en IMAP
• overzicht Linux mailclients
• sendmail systeemeisen, voorwerk,
installatie en testen
• relaying beheersen op basis van IP,
hostnaam, domein of authenticatie
• sendmail configuratie
• aliassen instellen
• sendmail logs en statistieken
• beperkingen (quota’s) instellen
• autoresponders, virtual hosting,
spamcontrol en viruschecking
• secure mail (TLS/SSL)

Cursusmateriaal
De cursus wordt gegeven aan de hand
van een door Imatica ontwikkelde, zeer
uitgebreide Nederlandstalige lesmap.
Daarnaast ontvangt u een exemplaar
van het fraaie naslagwerk: “Build and
Administer sendmail” - 4e editie, 1282
pagina’s van O’Reilly ter waarde van
€47,90.

Deelnamecertificaat
U ontvangt na afloop van de training een
certificaat waarop vermeld staat dat u de
cursus “Linux Mailserver” heeft gevolgd.

Tussen 12.30 - 13.00 uur is er een lunch.
Koffie, thee en frisdrank zijn gedurende
de dag beschikbaar.

Investering

Linux Mailserver kost € 450,00 per
persoon, excl. BTW. Inclusief lesmap
en naslagwerk waarmee u zich ook na
de training verder kunt verdiepen in
Sendmail. Ook het deelnamecertificaat,
de lunch en consumpties zijn inclusief.
Deze training wordt 4 tot 5 maal per
jaar op onze locatie in Veenendaal
georganiseerd voor max. 6 deelnemers.
Linux Mailserver kunnen we ook als
bedrijfstraining voor u verzorgen. De
kosten bedragen dan € 1450,00 inclusief
lesmaterialen, lunches en certificaten
voor 6 deelnemers. Ook de reiskosten zijn
inclusief.
U heeft overigens de vrije keuze om de
bedrijfstraining bij ons in Veenendaal te
volgen of bij u op locatie. In dat laatste
geval zorgt u voor een geschikte ruimte
om de training in te geven en de lunches.
U kunt online data en beschikbaarheid
nakijken op www.imatica.nl onder het
“Linux/Open Source” menu.

Linux
Introductie
(1 dag)
Linux
Systeembeheer
(3 dagen)
Linux
Mailserver
(1 dag)

Linux
Netwerkbeheer
(3 dagen)

Linux
Samba
(2 dagen, optioneel)

Linux
Beveiliging
(2 dagen, optioneel)

Linux
Apache
(1 dag)
Linux
LPI examentraining
(1 dag)

Het Linux 10-daagse traject

locatie & lestijden
De training van een dag vindt plaats in
Veenendaal van 9:30 - ca. 16.30 uur.
okt2010
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