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Introductie
Beste,
In dit document vindt u meer informatie over de migratie naar Exchange 2016.
Perrit zal de migratie op een generiek tijdstip uitvoeren. De gebruikers kunnen,
zoals gewoonlijk, gebruik maken van Outlook en/of de webmail tijdens de
migratie.
Meer informatie vindt u in dit document. Indien er vragen of onduidelijkheden
zijn, dan kunt u contact opnemen met onze support afdeling.
Met vriendelijk groet,
Team Perrit

PERRIT

LOCATION

CONTACT

www.PERRIT.eu

PERRIT HENGELO

SALES

SUPPORT

+31 (74) 7501220

Sherwood Rangers 29

sales@perrit.eu

support@perrit.eu
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sales@perrit.eu

NL – 7551 KW Hengelo

+31747501220

+31747501234

kvk 53623606

The Netherlands

Migratie Exchange 2013 naar 2016
Alle organisaties hebben een aankondiging ontvangen inzake de migratie van
Exchange 2013 naar Exchange 2016.
Tijdens de migratie kan er, zoals gewoonlijk, gewerkt worden vanuit Outlook
en/of de webmail. Wanneer u gebruik maakt van de webmail ; na de migratie
dient u opnieuw in te loggen, hier kunt u uw huidige inloggegevens voor
gebruiken.

Exchange 2016
Nieuwe functies omvatten: Sweep, Pin, Ongedaan maken, inline antwoord,
mogelijkheid om nieuwe tijd voor ontmoetingen uit te nodigen, een nieuwe
singlebox inbox view, verbeterde HTML-weergave, betere
formatteringscontroles, mogelijkheid om inlinebeelden, nieuwe thema's en
emojis te plakken, om er een paar te noemen!

Slimmer Postvak IN
Met Exchange 2016 krijg je meer gedaan dankzij een snellere zoekfunctie en
een Postvak IN dat niet alleen beter op de persoon is afgestemd, maar ook
nuttiger en slimmer is.
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Vereenvoudigde architectuur
Een vereenvoudigde architectuur, zoals die oorspronkelijk in de cloud werd
opgezet, combineert de functies van postvak en clienttoegang, zodat je je
implementaties eenvoudiger kunt plannen en schalen. De versoepelde
samenwerking met Exchange 2013 maakt upgraden gemakkelijker.

Beveiliging en compliance
Preventie van gegevensverlies (DLP) in Exchange Server 2016 bevat meer
standaardtypen gevoelige informatie. En de uitgebreide controle zorgt voor
betere rapportage en eenvoudigere integratie met hulpmiddelen van derden.
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Betere samenwerking
Exchange Server 2016 maakt het samenwerken aan documenten eenvoudiger
dankzij deze nieuwe methode voor bijlagen waardoor je niet meer hoeft om
te kijken naar versiebeheer, naast een aantal andere verbeteringen.

Mobiele productiviteit
Exchange Server 2016 vormt de basis van de meest recente functies van
Outlook op telefoons, tablets, desktops en internet, zodat je meer voor elkaar
krijgt, waar je ook bent.
Meer informatie is te vinden op de Microsoft website
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Support Perrit
De gebruikers worden op een generiek moment gemigreerd naar Exchange
2016, wij doen ons uiterste best doen zodat u minimaal hinder ondervindt.
Wanneer u gebruik maakt van de webmail is het van belang dat u opnieuw
inlogt, hiervoor kunt u uw bestaande inloggegevens voor gebruiken.
Indien er vragen zijn, dan kunt u een mail sturen naar support@perrit.nl
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SaaS
SALES
PRODUCT MARKETING
TRUSTED ADVISE

At Perrit we deliver hosted, enterpriseclass business software, ranging from
reliable messaging and collaboration
solutions to industry standard
enterprise resource planning solutions.
Public and private companies across all
industries rely on Perrit’s hosted
service offerings including: Dynamics
CRM, Dynamics NAV, Dynamics AX,
Windows SharePoint, Office, Microsoft
Exchange Server and a broad variety of
ISV solutions.

We welcome partners who want to sell
our online applications, both directly or
white label or are prepared to
implement applications we offer. Next
to that we welcome partners who are
looking for a SaaS Provider for making
their (desktop) software available
online. Let us sell your software
through our excellent sales network.

Perrit was founded in 1996 and is
headquartered in Hengelo, The
Netherlands.

