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Hoofdstuk 1.  Inleiding 

1. MS Exchange Server 
MS Exchange Server is een e-mail server. Dat zorgt ervoor dat het een belangrijke applicatie 
is in een bedrijf. Men hoort het bijvoorbeeld zeer snel wanneer er een probleem is met een 
Exchange Server. Blijkbaar kunnen gebruikers e-mail geen seconde missen. Volgens een 
studie van de Radicati groep waren er in 2016 2,6 miljard e-mail gebruikers (Radicati, 2016) 
en zou dit in 2020 aangroeien naar 3 miljard. Of dit allemaal unieke gebruikers zijn, valt te 
betwijfelen omdat heel wat mensen een onderscheid maken tussen een persoonlijk e-mail 
adres en een bedrijfs-e-mail adres. Maar ondanks de opkomst van andere sociale media is 
het tegenwoordig moeilijk om iets online te doen zonder e-mail adres.  

Een e-mail server doet tegenwoordig echter meer dan alleen maar e-mail versturen. Een e-
mail applicatie zorgt ook voor: 

• Bijhouden van persoonlijke agenda’s, to-do-lijsten, chat historieken, … 

• Delen van agenda’s, contacten, … 

• Een ‘single-point-of-entry’ voor voicemail, fax, elektronische formuliere, … 

• Archivering van belangrijke documenten 

• Toegang tot e-mail gegevens via allerlei clients zoals computer applicaties (windows, 
mac, linux), webbrowsers en smartphones 

MS Exchange Server is in de Windows wereld de belangrijkste e-mail server. Tezamen met 
de MS-Outlook client applicatie vormt het een krachtige combinatie om communicatie te 
beheren.  

2. E-mail systemen 
De meeste gebruikers denken bij e-mail aan de client waarmee ze werken. Exchange werkt 
voor hen verborgen in de achtergrond. Net zoals andere e-mail servers bevat Exchange een 
aantal belangrijke componenten: 

• Een transportsysteem dat e-mail berichten verplaatst van de ene plaats naar de 
andere. De meeste e-mail wordt tegenwoordig verstuurd via het Simple Message 
Transfer Protocol (SMTP) 

• Een databank om e-mails bij te houden zodat gebruikers ze kunnen lezen. De 
berichten kunnen tijdelijk worden bewaard tot de gebruiker de kans heeft gehad om 
ze lokaal in een e-mail client te bewaren om centraal zodat de gebruiker er vanop 
eender welke plaats aan kan.  
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• Een “telefoonboek” waarin e-mail adressen kunnen worden teruggevonden. Die lijst 
wordt niet alleen door gebruikers gebruikt om de e-mail adressen te raadplegen, 
maar ook de server zelf gebruikt die lijst om te weten waar elke mail moet bezorgd 
worden.  

• Een protocol om aangesproken te worden via een client. Dat kan een webclient zijn, 
clients die een proprietary protocol zoals MAPI gebruiken of een Internet Protocol 
zoals IMAP(Internet Message Access Protocll) of POP(Post Office Protocol) 

• Clients om mails te lezen en te versturen. Voor Exchange is de beste client nog 
steeds Outlook. Alhoewel de browser versie van Outlook (Outlook on the web) 
tegenwoordig ook heel krachtig is.  

Naast deze noodzakelijke componenten hebben de meeste mailservers ofwel zelf ofwel via 
third-party tools ook de volgende onderdelen: 

• Een antispam/antivirus oplossing. Aangezien e-mail zo populair is, is het een handig 
middel om mensen te contacteren wanneer men minder goede bedoelingen heeft 

• Integratie met telefoonsystemen 

• Backup oplossingen 

• Verdeling van elektronische formulieren 

• Mail gateways om meer exotische clients zoals BlackBerry te ondersteunen 

• Encryptiemogelijkheden om mails te beveiligen of de integriteit te controleren 

• Load balancers om de requests van clients te verdelen over verschillende servers.  

3. E-mail infrastructuur 
Elke e-mail vertrekt vanuit een client. Dat kan een client applicatie zijn die opgestart is door 
een persoon of mails die automatisch verstuurd worden door een applicatie. Een voorbeeld 
van deze laatste zijn de mails die verstuurd worden wanneer men zijn paswoord vergeten is.  

Figuur 1. Voorbeeld van de configuratie van een e-mail client 
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Om de mail te kunnen versturen, moet een client contact opnemen met een e-mail server. 
Bij de configuratie van de client moet men het adres van de e-mail server ingeven. Een 
voorbeeld hiervan staat in Figuur 1. In moderne e-mail clients hoeft men deze instellingen 
niet meer manueel in te geven. Op basis van het e-mail adres van de gebruiker, kan de client 
zelf het adres van de mailserver terugvinden.  

De volgende hoofdstappen worden gezet bij het versturen van een mail tussen twee 
gebruikers (Figuur 2) 

1. Een gebruiker maakt een mail aan, kiest een bestemmeling en klikt op “Verzenden”. 
De mail wordt naar de mailserver gestuurd 

2. Op basis van het e-mail adres zoekt de mailserver in een DNS server naar de 
mailserver die verantwoordelijk is voor het maildomein van de bestemmeling.  

3. Eenmaal dat die mailserver gevonden is, verstuurt de mailserver de mail naar de 
mailserver van de bestemmeling. Die laatste levert de mail af in de postbus van de 
bestemmeling 

4. De bestemmeling start zijn mailclient op. Die client neemt contact op met de server 
en vraagt de mails op die in de postbus zitten. De bestemmeling kan nu zijn mail 
lezen. 

Op dit schema zijn enkele variaties mogelijk. Zo kan een mail bijvoorbeeld bestemd zijn voor 
een postbus die op de mailserver van de verzender staat.  

Om een e-mail te kunnen versturen, moet men het e-mail adres van de bestemmeling 
kennen. Een e-mail adres bestaat uit de naam van een postbus of gebruiker en de naam van 

E-mail 
client 

E-mail 
client 

Mail server Mail server 

DNS server 

1 

2 

3 4 

Figuur 2. Schematisch voorstelling e-mail verkeer 
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een e-mail domein. Beide onderdelen worden van elkaar gescheiden door het ‘@’-symbool: 
postbus@domein.naam. 

De DNS infrastructuur speelt hierin een centrale rol. Elke mailserver is verantwoordelijk voor 
één of meerdere e-maildomeinen. Om bereikbaar te zijn vanuit andere mailservers, moet 
deze informatie geregistreerd worden in DNS Servers. Het type record dat men hiervoor 
gebruikt is de MX-record. Een MX-record bevat eventueel het subdomein waarvoor de 
mailserver ook verantwoordelijk is, de DNS naam van de mailserver en de prioriteit. We 
kunnen deze informatie in Windows opvragen met behulp van het nslookup commando: 

C:\Users\Jef>nslookup -qt=MX betavzw.org 8.8.8.8 

Server:  google-public-dns-a.google.com 

Address:  8.8.8.8 

 

Non-authoritative answer: 

betavzw.org     MX preference = 0, mail exchanger = betavzw-

org.mail.protection.outlook.com 

 

betavzw-org.mail.protection.outlook.com internet address = 213.199.154.138 

betavzw-org.mail.protection.outlook.com internet address = 94.245.120.74 

In dit voorbeeld zien we dat de mailserver voor het domein betavzw.org betavzw-
org.mail.protection.outlook.com heet. De mailpreference is 0. Wanneer er meerdere MX 
records geregistreerd zijn in DNS, zullen mailservers eerst proberen de mail te versturen 
naar de mail exchanger met de laagste prioriteit. Pas wanneer die niet antwoordt, wordt de 
volgende in de lijst gecontacteerd.  

In dit voorbeeld heeft men voor een alternatieve aanpak gekozen omdat er twee servers 
zijn met de naam betavzw-org.mail.protection.outlook.com.  

4. Wijzigingen ten opzichte van vorige versies 

4. A. Server roles 
In Exchange 2007 besliste Microsoft om de verschillende deeltaken van een mailserver in 
verschillende “rollen” onder te brengen. Het achterliggende idee was dat op die manier de 
verschillende deeltaken kunnen verdeeld worden over verschillende fysieke machines: 

• De mailbox server bewaart de postbussen van de gebruikers. Outlook was in 
Exchange 2007 de enige client die een connectie kon maken met de mailbox server 
via het MAPI protocol. In Exchange 2010 verhuisde de verbinding tussen Outlook en 
Exchange naar de Client Access Server 

• De client access server zorgde ervoor dat mailclients een verbinding konden maken 
met de server via http (web), pop/imap (internet clients) en Outlook anywhere (RPC 
over http). Vanaf Exchange 2010 kwam hier ook MAPI bij zodat ook lokale Outlook 
clients een connectie maakten via de client access server. 

• De hub transport server was verantwoordelijk voor het verdelen van mails. Mails 
kwamen binnen via de hub transport server die ervoor zorgde dat ze naar de juiste 
mailbox server werden gestuurd. Mails die door clients op de mailbox server werden 
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gezet, werden door de hub transport server opgepikt en ofwel in een mailbox server 
afgeleverd, ofwel naar een externe mailserver gestuurd. 

• De edge transport server is een optionele server die zorgt voor communicatie met de 
buitenwereld. Alhoewel de hub transport server deze taak ook op zich kan nemen, is 
het in netwerken met een perimeter- of DMZ- zone niet eenvoudig om daar een hub 
transport server in te plaatsen. De bedoeling van een DMZ is dat daarin de servers 
worden gezet die van buiten het netwerk toegankelijk zijn. Het zijn ook de enige 
servers die een connectie kunnen maken met het Internet. De firewall configuratie 
zal meestal niet toelaten dat DMZ-machines interne domain controllers aanspreken. 
De hub transport server moet lid zijn van een Active Directory domain. De Edge 
Transport server role kan op een server worden gezet die geen lid is van het domein. 
In Exchange 2007/2010/2013 mocht de server zelfs geen lid zijn van het domein. Een 
edge transport server is een goede machine om een antispam oplossing op te 
installeren. Op die manier worden de interne hub transport servers ontlast.  

• De unified messaging server zorgde ervoor dat mails in een mailbox zowel via 
“klassieke” clients als via telefoon (voorgelezen) beschikbaar waren. 

De scheiding tussen de verschillende rollen was echter niet absoluut. Men was bijvoorbeeld 
verplicht om hub transport en client access servers te voorzien in elke site waar een mailbox 
server stond. In Exchange 2013 verdween daarom de hub transport role. De taak werd 
overgenomen door de mailbox server role. Verder werden alle client connecties naar de 
Client Access role verhuisd. Dus ook Outlook clients connecteren via de Client Access role.  

In Exchange 2016 wordt deze verdeling nog verder vereenvoudigd. De Client Access Role en 
Unfied Messaging role zijn nu ook verdwenen. De mailbox servers zijn verantwoordelijk 
voor: 

• Het beheer van de mailbox databanken 

• Client access protocollen. Alhoewel RPC over HTTP ondersteund wordt is het 
standaard protocol voor Outlook clients MAPI over http. 

• Mail transport 

• Unified messaging 

De Edge Transport role kan nog steeds gebruikt worden in een perimeter zone. Exchange 
beheerders die al een tijdje meegaan zullen hierin terug een situatie herkennen die lijkt op 
Exchange 2003 en vroeger met de front-end en de back-end mailservers. Een essentieel 
verschil is natuurlijk dat back-end servers deel moesten uitmaken van het Active Directory 
domein en daarom eigenlijk niet geschikt waren voor een perimeter zone.  

Een edge transport server kan deel uitmaken van een active directory domein, maar het is 
niet noodzakelijk. Men zou bijvoorbeeld een aparte forest kunnen voorzien voor alle 
perimeter servers waar de edge transport servers ook lid van zijn.  

4. B. Integratie met Onedrive for business 
Met de combinatie van Exchange Server 2016 en Sharepoint Server 2016 kunnen Outlook 
on web gebruikers (de nieuwe naam voor Outlook Web Access/App) documenten delen en 
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verwijzen naar documenten in OneDrive for Business of een Sharepoint server. Wanneer 
een bestemmeling een link ontvangt naar een Office bestand dat bewaard wordt in 
OneDrive of Sharepoint, kan het document direct bekeken en gewijzigd worden in de 
browser.  

4. C. Performantie 
Alle basisfunctionaliteiten van Exchange zijn nu samengebracht in één enkele role. Dit 
betekent natuurlijk een zwaardere belasting voor de server waarop de role geïnstalleerd is. 
Om die belasting te verminderen werd de search-functionaliteit hertekend. In vorige versies 
werd het zoeken synchroon uitgevoerd en waren ze niet fault-tolerant. In Exchange 2016 
wordt het zoeken asynchroon uitgevoerd en verdeeld over verschillende servers in de 
organisatie.  

4. D. Aangepaste Data Loss Prevention 
Met behulp van transport rules kan men ingrijpen in hoe mails verstuurd worden. Dit wordt 
ook wel mail routing genoemd. Data Loss Prevention (DLP) gebruikt transport rules om 
bijvoorbeeld te bepalen welke documenten naar externen mogen worden gestuurd. Vanaf 
Windows Server 2012 R2 kan men met behulp van de File Classification Infrastructure 
eigenschappen toekennen aan documenten. Via DLP kan men met behulp van transport 
rules voorkomen dat documenten met bepaalde eigenschappen verstuurd worden. Men 
kan de verzender ook verwittigen met een aangepaste boodschap. Het is ook mogelijk om 
een rapport over dit incident te versturen naar meerdere distributielijsten.  

4. E. E-mail archivering en eDiscovery 
Een archive mailbox is een aparte mailbox voor elke gebruiker waarin oudere mails die 
moeten worden bijgehouden kunnen worden bewaard. Via Retention Policies kan men 
automatisch bepalen wanneer mails verwijderd worden of verplaatst worden naar de 
archive mailbox.  

Met behulp van eDiscovery kan men mailboxen doorzoeken, op voorwaarde dat men de 
juiste rechten heeft. Er kan zowel in de gewone  mailbox als in de archive mailbox gezocht 
worden. Maar de search is niet beperkt tot Exchange. Ook Sharepoint, OneDrive for 
Business en Skype for business archieven kunnen doorzocht worden. In Exchange 2016 
kunnen ook public folders opgenomen worden in de zoektocht. Het is ook mogelijk om een 
In-Place Hold te plaatsen op een mailbox of een public folder zodat items die verwijderd 
worden of gewijzigd worden bijgehouden. Dit kan belangrijk zijn bij een, al dan niet 
gerechtelijk, onderzoek.  

4. F. Outlook on the web 
“Outlook on the web” is de nieuwe naam voor Outlook Web Access/App, de web-versie van 
outlook. Het is een volwaardige applicatie geworden die bijna de functionaliteit van de 
desktop versie evenaart. In de volgende tabel zetten we de verschillen tussen de 
desktopversie, Outlook on the web en de outlook apps voor iOS en Android op een rij: 
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Feature Outlook Outlook on 
the web 

Outlook voor 
iPhone/iPad 

Outlook voor 
Android 

Folder lijst Ja Ja Ja Ja 

Favorieten lijst Ja Ja Ja Ja 

PST’s bekijken Ja Nee Nee Nee 

Nieuwe folder 
maken 

Ja Ja Ja Nee 

Folder hernoemen Ja Ja Nee Nee 

Mail 
bekijken/verzenden 

van Shared 
mailboxen 

Ja Ja Nee Nee 

Toegang tot Public 
folders 

Ja Ja Nee Nee 

Conversation view Ja Ja Ja Ja 

Wisselen tussen 
conversation en 

classic view 

Ja Ja Ja Nee 

Categoriseren van 
mails 

Ja Ja Nee Nee 

Signaleren als 
spam 

Ja Ja Nee Nee 

Retention policy 
toekennen 

Ja Ja Nee Nee 

Signaleren als 
onbelangrijke e-

mail 

Ja Ja Nee Nee 

Swipe gebaren Nee Nee Ja Ja 
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Feature Outlook Outlook on 
the web 

Outlook voor 
iPhone/iPad 

Outlook voor 
Android 

Handtekeningen 
beheren en 

gebruiken 

Ja Ja Ja Ja 

Opvolgen vlag Ja Nee Nee Nee 

Stemknoppen Ja Nee Nee Nee 

Spellingscontrole Ja Ja Nee(Autocorrect) Nee(Autocorrect)  

Links naar 
OneDrive 

Ja Ja Nee Nee 

Offline werken Ja Ja Ja Ja 

Inbox rules maken Ja Ja Nee Nee 

Out-Of-Office Ja Ja Nee Nee 

Connectie met 
outlook.com, 

gmail.com, Yahoo, 
IMAP 

Ja Nee Ja Ja 

 

5. Public folders? 
Er is al heel lang sprake van dat de ondersteuning voor Public Folders zou verdwijnen in 
Exchange. Maar ook in Exchange 2016 worden public folders nog steeds ondersteund. Net 
zoals in Exchange 2013 worden ze niet meer bewaard in een specifieke Public Folder Store. 
Ze zitten in een Mailbox Store, net zoals de postbussen. Men kan meerdere Mailbox Store 
definiëren voor public folders. Hiervan zal er één store de schrijfbare versie van de public 
folder bevatten (primary hierarchy). De andere stores bevatten een alleen-lezen versie.  

Microsoft raadt nog steeds aan om de public folder infrastructuur te vervangen door een 
Sharepoint server. Maar er is nog steeds geen concreet plan bekend om public folders te 
laten verdwijnen. 
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Hoofdstuk 2.  Installatie 

1. Vereisten 

1. A. Hardware 
Exchange moet al heel lang geïnstalleerd worden op een 64-bit architectuur. Aangezien 64-
bit versies meer geheugen nodig hebben dan 32-bit versies liggen de geheugen vereisten 
hoger. Het minimum voor de Mailbox server role is 8GB. Het setup-programma dwingt dit 
niet af, maar Exchange zal erg traag werken met minder geheugen.  

Het minimaal aantal cores voor een testserver is twee. Maar meer cores zijn eigenlijk nodig 
voor een aanvaardbare performantie. 

De diskruimte moet groot genoeg zijn voor de exchange bestanden (minstens 30 GB), de 
logs (message tracking), de mailbox databanken, de transport-queue databank (minstens 
500MB) en de transaction logs voor de databanken.  

De minimale netwerk capaciteit is 1Gbps. Microsoft raadt aan om slechts 1 netwerkkaart te 
gebruiken voor Exchange. IPv6 is ondersteund en het biedt geen extra voordeel om dat 
protocol te deactiveren.  

Exchange kan in een virtuele omgeving gebruikt worden. Elke hypervisor die gevalideerd is 
in het “Windows Server Virtualization Validation Program” ( (Microsoft, 2017) kan gebruikt 
worden met Exchange. Het is ook mogelijk om Exchange te installeren in Azure. In een 
productie omgeving moeten de mailbox en transport databanken geïnstalleerd worden op 
Azure Premium Storage. Voor een testserver is dit geen vereiste. De virtuele machine mag 
niet geconfigureerd zijn met dynamic memory en de virtuele hard disks moeten een vaste 
grootte hebben. 

1. B. Software 
Exchange Server 2016 kan geïnstalleerd worden op de volgende besturingssystemen: 

• Windows Server 2016 (Standard of Datacenter) (Desktop Experience) 

• Windows Server 2012 R2 (Standard of Datacenter) 

• Windows Server 2012 (Standard or Datacenter) 

Voor de mailbox server role moet de server deel uitmaken van een domein. Men raadt af 
om Exchange te installeren op een Domain Controller, maar het kan wel. Het is echter niet 
mogelijk om achteraf van een member server met Exchange een Domain Controller te 
maken. De installatie van Exchange op een member server zorgt voor aanpassingen in de 
volledige forest, dus niet alleen in het domein. De Active Directory forest functionality moet 
Server 2008 of hoger zijn. De domain controllers moeten tenminste Windows Server 2008 
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zijn. In de site waar Exchange wordt geïnstalleerd moeten een writable domain controller en 
een Global Catalog server aanwezig zijn. Een readonly  domain controller is niet voldoende.  

Exchange 2016 kan samenwerken met Exchange 2013 en Exchange 2010 (SP3) in dezelfde 
Exchange organisatie.  

Qua extra software moet de laatste versie van het .NET framework geïnstalleerd zijn en de 
Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit.  

2. Client Access Licenses (CAL) 
Er zijn twee soorten CALs: standaard en enterprise. Voor elke exchange gebruiker of voor elk 
device moet minstens een standaard CAL aangekocht worden. Wanneer men extra 
mogelijkheden nodig heeft voor een gebruiker/device, moet er bijkomend een enterprise 
CAL aangeschaft worden. De extra mogelijkheden zijn: archivering, Data Loss Prevention en 
unified messaging. 

3. Installatie:GUI 
Men kan de installatie uitvoeren via de commando prompt, maar men kan ook gebruik 
maken van de de grafische installatiewizard. We zullen eerst de GUI versie bekijken. 
Wanneer men het setup programma uitvoert, krijgt men de vraag of er een connectie met 
Internet moet gemaakt worden en updates moeten worden gedownload. 

In het volgende scherm kan men kiezen of feedback naar Microsoft moet worden verstuurd 
en vervolgens kan men de Server Role selecteren. De eerste Exchange server die men 
installeert is waarschijnlijk een Mailbox server. Er zijn twee soorten Exchange server 
licenties. De standaard versie ondersteunt tot 5 stores. De enterprise versie heeft maximaal 
100 stores.  

Figuur 3. Check for updates 
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Men moet een onderscheid maken tussen client access licenses(CALs) en server licenties. 
CALs bestaan ook in een standaard en een enterprise versie. Maar men is niet verplicht om 
enterprise CALs te gebruiken op een enterprise server. Men kan zelfs een combinatie 
hebben van standaard en enterprise CALs op dezelfde mailbox server.  

De Edge Transport role is niet verplicht in een Exchange organisatie. Maar men moet er ook 
een aparte licentie voor aanschaffen. Een standaard licentie is voldoende aangezien er geen 
mailboxen worden geïnstalleerd. 

In een volgend scherm moet men de installatie directory kiezen. Hier kan men controleren 
of men genoeg plaats heeft op de harde schijf.  

Bij de eerste Exchange server in de Active Directory forest wordt er ook een Exchange 
organisatie gemaakt. De naam van een organisatie mag niet langer zijn dan 64 karakters kan 
alleen de volgende tekens bevatten: 

• Hoofd- en kleine letters; 

Figuur 4. Server selectie 

Figuur 5. Installatie directory 
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• Cijfers 

• Een spatie (niet vooraan of achteraan) 

• Een min-teken 

In het volgende scherm kan men eventueel definiëren dat de standaard malware 
gedeactiveerd wordt. Bij de installatie zullen er in totaal 15 stappen worden uitgevoerd. De 
details van die stappen, bekijken we in het volgende onderdeel waar we de installatie via 
een command prompt behandelen. Wanneer er geen oudere Exchange servers gevonden 
worden, wordt de Active Directory forest klaargemaakt voor een Exchange 2016 installatie. 
Achteraf zullen er geen Exchange 2010 of Exchange 2013 servers kunnen worden 
toegevoegd.  

4. Installatie: command line 
De installatie moet gebeuren vanuit een command prompt die opgestart is als 
administrator. De gebruiker moet ook Schema admin en Enterprise admin zijn. Wanneer we 
de installatie via de command prompt doen, kan deze gebruiker een andere gebruiker zijn 
dan diegene die de verdere installatie van Exchange zal doen. 

In een eerste stap moet de Active Directory structuur worden aangepast in de forest. De 
computer waarop dit commando wordt uitgevoerd, moet in dezelfde active directory site en 
in hetzelfde domein staan als de domain controller met de schema master role. Eventueel 
kan men via de /DomainController parameter de naam van de Schema master meegeven: 

C:\exchangefiles>setup.exe /PrepareSchema 

/IAcceptExchangeServerLicenseTerms 

Wacht vervolgens tot de wijzigingen in het schema gerepliceerd zijn naar alle andere 
domain controllers. 

Eenmaal dat het Active Directory schema is aangepast, kan men de Active Directory 
objecten en containers maken die nodig zijn voor de Exchange Organisatie. Men moet lid 
zijn van de Enterprise Admins en het commando moet uitgevoerd worden in dezelfde site 

Figuur 6. De exchange organisatie 
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en hetzelfde domein als de schema master. Alle andere domeinen in de forest moeten 
bereikbaar zijn via TCP poort 389. Wanneer men /PrepareSchema nog niet heeft uitgevoerd, 
zal het volgende commando meteen ook /PrepareSchema uitvoeren. Men zal dan ook 
moeten zorgen dat men lid is van de Schema admins: 

C:\exchangefiles>setup.exe /PrepareAD /IAcceptExchangeServerLicenseTerms 

/OrganizationName: “First Organization” 

Men mag de naam “First Organization natuurlijk vervangen door een andere naam. De 
aanhalingstekens zijn alleen nodig wanneer er een spatie staat in de naam. 

De laatste voorbereidende stap moet uitgevoerd worden in elk domein waar een exchange 
server komt te staan, of waar men Exchange gebruikers zal definiëren. Men moet lid zijn van 
de Domain Admins in elk domein waar men dit commando uitvoert. Wanneer het domein 
aangemaakt is na het uitvoeren van de vorige commando’s moet men ook lid zijn van de 
Organization management role. 

C:\exchangefiles>setup.exe /PrepareDomain: domain 

/IAcceptExchangeServerLicenseTerms 

De parameter “domain” moet vervangen worden door de fully qualified domain name. 
Wanneer men het commando wil uitvoeren in alle domeinen van de forest, kan men ook de 
parameter /PrepareAllDomains gebruiken. In dat geval moet men natuurlijk geen naam 
meegeven.  

Om de Mailbox Server role te installeren, kan men het volgende commando uitvoeren: 

C:\exchangefiles>setup.exe /mode:install /role:Mailbox 

/IAcceptExchangeServerLicenseTerms   

Op een gelijkaardige manier kan men ook de role:EdgeTransport installeren. Men moet 
hiervoor lokale administrator zijn en naast het .NET framework moeten ook de Active 
Directory Lightweight Directory Services geïnstalleerd zijn. Dat kan via een Powershell 
commando: 

C:\> Install-WindowsFeature ADLDS 

Active Directory Lightweight Directory Services is een afgeslankte versie van Active Directory 
waar alleen configuratie gegevens van applicaties kunnen worden bewaard. Er is wel 
replicatie mogelijk tussen de ADLDS server en een echt Active Directory domein. Die moet 
eerst nog worden opgezet. Hiervoor maakt men eerst een Edge Subscription bestand: 

C:\> New-Edgesubscription -FileName c:\>Edge.xml 

Dit commando maakt in ADLDS een account aan: De EdgeSync Bootstrap Replication 
Account (ESBRA). Deze account blijft 24 geldig. De aanmeldingsgegevens worden bewaard 
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in Edge.xml. De commando’s die gebruikt zouden kunnen worden om objecten te creëren 
die via replicatie vanuit de Exchange organisatie automatisch worden beheerd, worden 
gedeactiveerd.  

Het bestand Edge.xml kopieert men vervolgens naar een mailbox server. Voer daar het 
volgende commando uit(op voorwaarde dat de site “Default-First-Site-Name” heet: 

C:\> New-EdgeSubscription -FileData ([byte[]]$(Get-Content -Path 

"C:\Data\Edge.xml" -Encoding Byte -ReadCount 0)) -Site "Default-First-Site-

Name" 

Dit commando zorgt voor de volgende aanpassingen: 

• Maakt een EdgeSync configuratie object aan dat de gegevens bevat om te 
synchroniseren met ADLDS op de Edge Transport server. 

• Elke Mailbox server krijgt bericht dat een nieuwe Edge Transport server is 
toegevoegd en encrypteert de ESBRA met de public key van de Edge Transport 
server. Elke Mailbox server encrypteert de ESBRA ook met zijn eigen public key. 
Beide geëncrypteerde waarden worden bewaard in het configuratie object. 

• Voor elke combinatie van Mailbox server en Edge Transport server wordt er een 
EdgeSync Replication Account object gemaakt (ESRA). Elke Mailbox Store houdt ook 
zijn eigen ESRA bij. 

• Er worden Send connectors gecreëerd voor de uitwisseling tussen Mailbox store en 
Edge Transport 

• De Microsoft Echange EdgeSync server gebruikt de ESBRA gegevens om een veilige 
connectie op te zetten met de Edge Transport server om configuratie gegevens en 
ESRA door te sturen 

• Vanaf nu worden wijzigingen in Exchange instellingen gesynchroniseerd naar de 
Edge Transport server. Er wordt geen informatie van Edge Transport naar Active 
Directory domein verstuurt. Voor de uitwisseling van de informatie wordt de ESRA 
account gebruikt. 

5. Post installatie stappen 
Na het herstarten van de server kan men de setup log bekijken in <system 
drive>\ExchangeSetupLogs\ExchangeSetup.log. Verder kan men ook kijken in de Event 
Viewer. 

De configuratie van Exchange gebeurt via een webinterface: https://servername/ecp. De 
volgende configuratiestappen moeten nog worden uitgevoerd: 

• Configureer een offline address book voor elke mailbox databank; 

• Definieer één of meerdere SMTP domeinen waarvoor deze server verantwoordelijk 
is. Standaard maakt Exchange gebruik van de fully qualified domain name van het 
Active Directory domein. In de heel wat gevallen komt dit niet overeen met het 
maildomein.  

https://servername/ecp
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• Definieer een e-mail address policy zodat gebruikers het juiste e-mail adres krijgen, 
gebaseerd op de SMTP domeinen die je gedefinieerd hebt in de vorige stap 

• Maak een Send connector aan om mails te versturen naar buiten 

In een productie omgeving zul je nog een SSL certificaat moeten installeren om te 
voorkomen dat je gebruikers certificaat waarschuwingen krijgen. Exchange installeert 
standaard een self signed certificaat. 

6. Exchange Administrative Center 
MS Exchange  2016 wordt beheerd via een webinterface. Dat maakt het eenvoudiger om 
een exchange server te beheren vanop afstand, bijvoorbeeld in Office365. 

EAC bestaat uit een aantal categorieën die getoond worden aan de linkerkant: 

• Recipients (geadresseerden): beheer van de e-mail adressen 

• Permissions(machtigingen): rechten toekennen in de Exchange organisatie 

• Compliance Management(compliancebeheer): eDiscovery, Data Loss Prevention 

• Organization(organisatie): delen met andere organisaties 

• Protection(beveiliging): beheer van spamfilter, quarantaine 

• Mail flow(e-mailstroom): regels voor het afleveren van e-mail, geaccepteerde 
domeinen, connectors 

• Mobile(Mobiel): beheer van mobiele apparaten 

• Public folders(openbare mappen): beheer van public folders 

• Unified messaging: beheer van unified messaging 

• Servers(servers): beheer van de afzonderlijke exchange servers 

• Hybrid(hybride): combinatie lokale Exchange server en Exchange Online 

• Tools: beheertools 

In het vervolg van deze syllabus zal er dieper ingegaan worden op deze categorieën. 

Figuur 7. Exchange Administrative Center 
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Hoofdstuk 3.  Powershell 

1. Inleiding 
Powershell is de moderne command prompt omgeving van Microsoft. De oude DOS-prompt 
was te beperkt om nuttig te zijn en er werden in het verleden heel wat third party tools 
uitgebracht om tegemoet te komen aan deze beperking. Maar tegenwoordig is de manier 
om Windows servers te beheren via de commando prompt de Powershell. 

Sommige beheerders die altijd in de grafische omgeving van Windows hebben gewerkt 
staan er wat huiverig tegenover. Maar wanneer men er een tijdje mee werkt, zal men 
merken dat het een zeer krachtige omgeving is waar men minder schrik voor moet hebben 
dan men op het eerste zicht zou denken. 

De basis van Powershell zijn cmdlets (commandlets). Dat zijn commando’s, tezamen met 
hun opties die bepaalde taken uitvoeren. Elke server kan eigen commando’s toevoegen. 
Voor Exchange noemen we die extra commando’s de Exchange Management Shell (EMS). 
Die commando’s zijn niet beschikbaar in de gewone Powershell omgeving. Wanneer men 
Exchange wil beheren via EMS moet men specifiek de prompt van de Exchange 
Management Shell starten. 

Vanaf Exchange 2010 wordt er een remote Powershell gebruikt, zelfs wanneer men de 
commando’s uitvoert op de Exchange server zelf. De Exchange Management Shell maakt 
een connectie met een webservice en stuurt op die manier de commando’s door naar de 
Exchange server. Standaard wordt er een connectie gemaakt met de meest nabije Exchange 
Server (2010 of nieuwer) via Windows Remote Management. De Powershell module voert 
authenticatie uit en de gebruiker kan alleen de commando’s gebruiken waar hij toegang toe 
heeft. 

Het is niet de bedoeling om in deze syllabus de volledige werking van Powershell uit te 
leggen. Daarvoor zijn er andere cursussen bij Cevora. We bekijken de basis van Powershell 
om te kijken hoe we de command prompt omgeving kunnen gebruiken om een Exchange 
Server te beheren. 

2. De syntax 
Powershell cmdlets zijn niet hoofdlettergevoelig alhoewel ze meestal wel met een 
combinatie van hoofd- en kleine letters worden geschreven om ze meer leesbaar te maken. 
Elk commando begint met een hoofdletter en elk nieuw woord in een commando begint 
ook met een hoofdletter. Maar dat is slechts een conventie. 

Een Powershell commando bestaat uit een werkwoord en een zelfstandig naamwoord: een 
verb en een noun. De verb komt altijd eerst en wordt gescheiden van de noun door een min-
teken, bijvoorbeeld Get-Mailbox. De meest voorkomende verbs in de Exchange 
Management Shell zijn: 
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• Get: om informatie op te vragen 

• Set: om informatie te wijzigen 

• New: (niet echt een werkwoord natuurlijk) maakt een nieuw object aan 

• Enable: activeert iets 

• Add: voegt items toe aan een object 

• Remove: verwijdert een object 

• Disable: deactiveert iets 

• Mount: mount (laadt) een mailbox databank 

• Dismount: dismount (ontlaadt) een mailbox databank 

• Move: verplaatst een obejct 

• Test: voert testen uit op een object 

• Update: bepaalde objecten updaten 

Een lijstje maken van de zelfstandige naamwoorden is onbegonnen werk. Enkele veel 
voorkomende in Exchange zijn: 

• DistributionGroup: eigenschappen van een mail-enabled groep 

• EmailAddressPolicy: eigenschappen van policies die e-mailadressen definiëren 

• Mailbox: eigenschappen van een user mailbox 

• MailboxDatabase: eigenschappen van een databank die mailboxen bevat 

• MailContact: eigenschappen van een contact 

• MailUser: eigenschappen van een mail enabled user 

• ReceiveConnector: eigenschappen van de connector die externe mails ontvant 

• SendConnector: eigenschappen van de connectie die mails verstuurt 

Omdat er zoveel commando’s en zoveel opties zijn, is het belangrijk dat er een goede Help-
functie aanwezig is. Natuurlijk is er altijd het Internet en Google, maar de Exchange 
Management Shell heeft ook een uitgebreide help. De help moet eerst gedownload worden 
via Update-Help. Wanneer dat gebeurd is, kan men hulp opvragen over een commando: 

Get-Help Get-Mailbox 

Opties voor een commando worden voorafgegaan door een min-teken. Een erg belangrijke 
optie voor de meeste parameters is de -Identity parameter. Wanneer we een commando 
uitvoeren, moeten we dikwijls aangeven waarop het commando van toepassing is. Dit 
gebeurt via de -Identity parameter: 

Get-Mailbox -Identity ‘contoso.com/Users/Joske Vermeulen’ 

Aangezien de parameter zo belangrijk is en zo dikwijls voorkomt, is het niet nodig om de 
naam ‘-Identity’ te gebruiken. Het volgende commando werkt even goed: 

Get-Mailbox ‘contoso.com/Users/Joske Vermeulen’ 
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De waarde voor de Identity parameter kan voor een mailbox verschillende vormen 
aannemen: 

• Name 

• Display name 

• Alias 

• Distinguished Name(DN) 

• Domain name\Account 

• Email adres 

• GUID (Globally Unique Identifier) 

• SamAccountName 

• User Principal name (UPN) 

De aanhalingstekens zijn trouwens alleen nodig wanneer er een spatie staat in de naam. 
Dubbele of enkele aanhalingstekens maakt geen verschil. 

3. Tab completion 
De eerste techniek die men absoluut moet leren en intuïtief leren gebruiken bij het werken 
met de Powershell is tab completion. Sommige cmdlets zijn erg lang, zoals bijvoorbeeld Get-
DistributionGroupMember. In plaats van deze naam volledig te typen, kunnen we een deel 
van de naam typen en  vervolgens op de de <TAB>-toets drukken. Powershell zal de cmdlet 
aanvullen met de eerst mogelijke cmdlet. Wanneer dit niet de cmdlet is die je moet hebben, 
druk je weer op <TAB>. Dit blijf je herhalen tot je het juiste commando te pakken hebt 
gekregen. Wanneer je te ver bent gegaan, kun je teruggaan met <SHIFT>-<TAB>.  

De <TAB>-techniek werkt trouwens niet alleen voor de cmdlets maar ook voor de 
parameters. Het is voldoende om na een cmdlet een min-teken te typen om via tab 
completion één voor één de mogelijke parameters te zien.  

4. Aliassen 
Het is belangrijk om te beseffen dat de powershell geen DOS-prompt is. Maar Microsoft 
heeft er wel voor gezorgd dat het lijkt op een DOS-omgeving door aliassen te definiëren die 
verwijzen naar DOS-commando’s: 

Alias Powershell 

Dir Get-ChildItem 

Ls Get-ChildItem 

Type Get-Content 

Cat Get-Content 
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Alias Powershell 

Write Write-Output 

Echo Write-Output 

Cd Set-Location 

Sl Set-Location 

Cls Clear-Host 

 

Wanneer we extra opties meegeven bij het dir-commando krijgen we in Powershell een 
foutmelding: 

[PS] C:\Users\Jef> dir /s 

dir : Cannot find path 'C:\s' because it does not exist. 

At line:1 char:1 

+ dir /s 

+ ~~~~~~ 

    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (C:\s:String) [Get-

ChildItem], ItemNotFoundException 

    + FullyQualifiedErrorId : 

PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.GetChildItemCommand 

5. Object-georiënteerde omgeving 
Powershell is gebaseerd op het Microsoft .NET framework. Dat wil zeggen dat we werken in 
een object-georiënteerde omgeving. Het lijkt of we met teksten aan het werken, maar in 
feite manipuleren we objecten. Wat we te zien krijgen op het scherm is een 
tekstvoorstelling van die objecten. Wanneer we het Get-Mailbox commando uitvoeren 
kunnen we bijvoorbeeld de volgende output krijgen: 

[PS] C:\Users\Jef> Get-Mailbox | fl Name,Alias 

 

Name  : Administrator 

Alias : Administrator 

 

Name  : Joske Vermeulen 

Alias : Joske 

De Get-Mailbox cmdlet toont een reeks van objecten en met het Format-List (fl) commando 
vragen we om van die objecten alleen de eigenschappen Name en Alias te tonen. 
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5. A. Piping 
Piping is de techniek waarbij we de output van het ene commando gebruiken als input voor 
het volgende commando. Hiervoor gebruiken we het |-symbool. Door commando’s samen 
te voegen, zien we de werkelijke kracht van de Powershell.  

Het Set-Mailbox commando laat toe om een maximum grootte in te stellen voor de mails 
die vanuit een mailbox worden verstuurd (-MaxSendSize). Wanneer we dit commando 
willen toepassen op alle leden van een Distribution groep, gebruiken we eerst de Get-
DistributionGroupMember cmdlet: 

Get-DistributionGroupMember “Managers” 

Name                                                      RecipientType 

----                                                      ------------- 

Joske Vermeulen                                           USerMailbox 

Marieke Vermeulen                                         USerMailbox 

Lewieke Vermeulen                                         USerMailbox 

Wanneer we beseffen dat dit commando niet gewoon wat teksten oplevert, maar een lijst 
van object output, kunnen we die ouput gebruiken als input voor de Set-Mailbox cmdlet: 

Get-DistributionGroupMember “Managers” | Set-Mailbox -MaxSendSize:50MB 

Voor elk van de mailbox objecten wordt de maximale grootte voor mails die verzonden 
mogen worden ingesteld op 50MB.  

Om het resultaat te zien, kunnen we het Get-Mailbox commando gebruiken: 

Get-DistributionGroupMember “Managers” | Get-Mailbox | ft Name,MaxSendSize 

5. B. Formattering 
Zoals we in het vorige voorbeeld al konden zien, kunnen we de output onder een bepaalde 
vorm tonen. Dat noemen we formattering. We kunnen de output van de Get-Mailbox 
cmdlet naar de Format-Table cmdlet (ft) sturen. De Format-List cmdlet, die we ook al gezien 
hebben, toont de gegevens onder de vorm van een lijst en we kunnen zelf kiezen welke 
eigenschappen we willen zien. Wanneer we alle eigenschappen willen zien, geven we geen 
extra parameters mee met Format-List: 

Get-Mailbox|Format-List  

5. C. Filtering 
Piping kan ook gebruikt worden om te filteren in een lijst. In Powershell kunnen we filteren 
met Where-Object (alias: where). In het volgende voorbeeld worden alleen de mailboxen 
getoond die een MaxSendSize hebben die groter is dan +/- 25 MB: 

Get-Mailbox | Where-Object {$_.MaxSendSize -gt 25000000} 
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Er worden in dit commando enkele speciale symbolen gebruikt. De Where-Object cmdlet 
moet gevolgd worden door een voorwaarde die tussen accolades staat. In Powershell 
termen is dit een block expression. Maar dat is voor deze cursus niet zo belangrijk. 
Belangrijker is wat er binnen de accolades staat. 

De Get-Mailbox cmdlet genereert een lijst van mailbox-objecten. Elk van die objecten wordt 
één voor één doorgegeven aan de Where-Object cmdlet. In het block {$_.MaxSendSize -gt 
25000000} komt het object op de plaats van $_ te staan. Op die manier wordt er verwezen 
naar de MaxSendSize van die mailbox. Die waarde wordt vergeleken via de -gt operator met 
de waarde 25000000. Wanneer de MaxSendSize groter is (-gt) zal de mailbox getoond 
worden.  

De volgende operatoren kunnen gebruikt worden: 

Operator Naam Omschrijving 

-eq Equals De object.property waarde moet exact gelijk zijn aan de 
waarde 

-ne Not equals De object.property value mag niet gelijk zijn aan de waarde 

-gt Greater than Object.property is een getal dat groter moet zijn dan de 
waarde 

-ge Greater than 
or equal to 

Object.property is een getal dat groter of gelijk moet zijn 
aan de waarde 

-lt Less than Object.property is een getal dat kleiner moet zijn dan de 
waarde 

-le Less than or 
equal to 

Object.property is een getal dat kleiner of gelijk moet zijn 
aan de waarde 

-like Contains Object.property is een tekst. In de waarde die vergeleken 
wordt kan aan het begin of aan het einde een wildcard 
staan (*). De property moet beginnen of eindigen met de 
tekst zonder wildcard 

-notlike Does not 
contain 

Object.property is een tekst. In de waarde die vergeleken 
wordt kan aan het begin of aan het einde een wildcard 
staan (*). De property mag niet beginnen of eindigen met 
de tekst zonder wildcard 
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Hoofdstuk 4.  Beheer van recipients 

1. Inleiding 
“Recipients” is de Exchange naam voor “dingen” die een e-mail adres kunnen krijgen. Dat 
hoeven niet noodzakelijke personen te zijn. Voorbeelden van recipients die geen personen 
zijn:  gedeelde mailboxen, public folders en groepen. Een betere omschrijving zou e-mail 
adressen kunnen zijn, ware het niet dat een recipient meerdere e-mail adressen kan 
hebben.  

De verschillende soorten recipients in Exchange zijn: 

• Mailbox enabled user: een Active Directory user die een Exchange mailbox heeft 
(één mailbox per user) 

• Resource en Shared Mailboxen: een Exchange mailbox die niet gekoppeld is aan een 
fysieke persoon. In het geval van een Resource mailbox staat de mailbox 
bijvoorbeeld voor een vergaderzaal. Een shared mailbox kan gedeeld worden door 
verschillende gebruikers 

• Mail-enabled user: een Active Directory user die een extern mail adres heeft. 
Voorbeeld hiervan zouden externe consultants kunnen zijn die hun eigen mailbox 
extern hebben staan. Zij moeten kunnen aanloggen in het domein, vandaar dat ze 
ene Active Directory account nodig hebben.  

• Mail contact: een extern e-mail adres, niet gekoppeld aan een Active Directory 
account. Voorbeelden hiervan zijn klanten of leveranciers.  

• Mail enabled groepen: een Active Directory groep die een Exchange e-mail adres 
heeft  

• Linked en remote mailboxen: Linked mailboxen zijn mailbox enabled users waarvan 
de active directory account gedisabled is. Ze zijn gekoppeld aan een gebruiker van 
een ander trusted Active Directory forest. Remote mailboxen zijn iets gelijkaardig 
maar er wordt een mail enabled user gemaakt in de eigen forest die gekoppeld 
wordt aan een mailbox in de cloud,  zoals bijvoorbeeld Office 365. 

• Site mailboxen: een exchange mailbox die gekoppeld is aan een Sharepoint site. De 
mails worden bewaard in de mailbox, maar de documenten staan op de sharepoint 
site. 

• Mail enabled public folders: een public folder met een e-mail adres. 

2. Accepted domains 
Elke recipient moet een e-mail adres hebben. In Active Directory wordt bijgehouden welke 
e-mail adressen zijn toegekend aan een recipient. Maar voordat een mail kan afgeleverd 
worden, moet hij eerst aanvaard worden door Exchange server. Een Exchange server 
aanvaardt niet zomaar eender welke mail. Alleen e-mailadressen met een maildomein naam 
die geregistreerd is als accepted domain zal aangenomen worden en afgeleverd worden bij 
de recipient. Wanneer Exchange een mail binnenkrijgt die niet bestemd is voor een 
accepted domain, zal er geprobeerd worden die af te leveren bij een externe organisatie. 
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Dat zal in principe alleen gebeuren voor mails die afkomstig zijn van binnen de Exchange 
organisatie. Een mail die van buiten komt en niet bestemd is voor een accepted domain, zal 
niet worden afgeleverd omdat dit een voorbeeld zou zijn van anonymous relaying. En dat is 
verboden. 

Er zijn drie soorten accepted domains: 

1. Authoritative Domains: dat zijn de maildomeinen waarvoor de Exchange server 
verantwoordelijke is. Recipients zullen e-mail adressen hebben in deze domeinen. 
Wanneer er een mail binnenkomt voor een accepted domein, zal Exchange die 
afleveren in de postbus van de bestemmeling of, wanneer het e-mail adres niet 
bestaat, zal de verzender een Non-Delivery-Report (NDR) krijgen. 

2. Internal Relay Domains: dit zijn maildomeinen waarvoor Exchange mails zal 
aanvaarden, maar waarvoor niet alle mailboxen aanwezig zijn in de Exchange server. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een migratiescenario. Er is een oud mailsysteem dat 
moet vervangen worden door Exchange. We beginnen met in Exchange een Internal 
Relay Domain te definiëren en een connector die bepaalt hoe mail voor dit domein 
moet verstuurd worden. Dat wil zeggen dat de connector de naam of het IP-adres 
van de oude mailserver bevat. Exchange wordt ingesteld als MX record. Dat wil 
zeggen dat alle mails die bestemd zijn voor het domein worden afgeleverd bij  
Exchange. Wanneer er een mail binnenkomt zal Exchange die eerst lokaal proberen 
af te leveren. Wanneer de postbus niet bestaat, wordt de mail doorgestuurd naar de 
oude mailserver.  

3. External Relay Domains: in dit geval zal de Exchange server ook mails aanvaarden 
voor dit domein. Maar er is geen mailbox voor dit domein aanwezig. Alle mails zullen 
worden doorgestuurd naar de mailserver die de mailboxen wel bevat. Wanneer er 
een Edge Transport server aanwezig is, zal die gebruikt worden om de mail 
versturen. Een voorbeeld hiervan zou een organisatie zijn die bijvoorbeeld content 
filtering voorziet voor een andere organisatie. 

Accepted domains worden opgezet in de Mail Flow categorie. Bij de installatie van Exchange 
wordt er standaard een accepted domain gedefinieerd voor het Active Directory forest root 
domein. Dikwijls is dit niet juist omdat bij de naamgeving van een Active Directory domein 
het achtervoegsel .local wordt gebruikt.  

Figuur 8. Accepted domain instellen. 
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Wanneer we in Figuur 8 op het plusteken klikken, kunnen we een nieuw accepted domain 
ingeven: 

Het type van het domein (authoritative, internal relay, external relay) kan achteraf nog 
worden aangepast. De domeinnaam kan echter niet meer gewijzigd worden. Wanneer die 
achteraf zou moeten veranderen, moet er een nieuwe worden gemaakt.  

Met behulp van de Exchange Management Shell kan men ook een accepted domain 
definiëren: 

New-AcceptdDomain -Name "Contoso" -DomainName "contoso.com" -DomainType 

"Authoritative" 

3. Mailbox Enabled Recipient 
Een mailbox enabled recipient is een Active Directory gebruiker die een Exchange postbus 
heeft. Onder Recipients-Mailboxes kunnen we via het plus-teken een nieuwe mailbox 
enabled recipient maken, een postbus maken voor een bestaande gebruiker of een linked 
mailbox creëren. 

Wanneer we een nieuwe mailbox enabled recipient maken, moeten we dezelfde informatie 
meegeven die we ook zouden meegeven voor een gebruiker die we maken in Active 
Directory: voornaam, achternaam, OU, logon naam en paswoord. Daarnaast kunnen we ook 
definiëren in welke Mailbox databank de mailbox zal gezet worden.  

Dat laatste is niet verplicht. Wanneer we geen Mailbox databank specifiëren, zal Exchange 
automatisch een databank toekennen. Hierbij wordt er gekeken naar de mailbox 
databanken die in dezelfde site staan en online zijn. Uit die lijst kiest Exchange er één 
random. Op die manier worden postbussen gelijkmatig verdeeld over de verschillende 
databanken. Vóór Exchange Server 2010 moesten administrators zelf een databank kiezen. 

Figuur 9. New accepted domain 
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Dikwijls werd dan de eerste uit de lijst genomen. Hierdoor kreeg de eerste databank in de 
lijst meer postbussen dan de andere. Het is mogelijk via de command shell om een mailbox 
databank uit te sluiten van dit proces.  

Het eenvoudigste commando om een nieuwe mailbox enabled user aan te maken via de 
PowerShell is 

New-Mailbox 

Exchange zal vervolgens de verplichte parameters vragen: 

Supply values for the following parameters: 

Name: Joske Vermeulen 

Password: ******* 

UserPrincipalName: Joske@dom214.lokaal 

Name   Alias   ServerName  ProhibitSendQuota 

----   -----   ----------  ----------------- 

Joske Vermeulen Joske   Server214  Unlimited 

Nadeel van dit commando is dat we moeilijk kunnen zien welk paswoord we in hebben 
getypt. We kunnen het paswoord ook in een variabele bewaren: 

$paswoord = ConvertTo-SecureString Rr00ttt –AsPlainText –Force 

De variabele $paswoord bevat de geëncrypteerde versie van het woord “Rr00ttt”. De –Force 
parameter zorgt ervoor dat de error “the system cannot protect plain text input” wordt 
onderdrukt. Vervolgens kunnen we dezelfde mailbox als boven maken met: 

Figuur 10. Nieuwe mailbox 
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New-Mailbox –UserPrincipalName joske@dom214.lokaal –Alias Joske –FirstName 

Joske -LastName Vermeulen –Name “Joske Vermeulen” –Password $paswoord –

ResetPasswordOnNextLogon $false 

Het Get-Mailbox commando vraagt de eigenschappen van een mailbox op. Als Identity 
kunnen we verschillende namen gebruiken: alias, domein\user, distinguished name, display 
name, user principal name, … . Door de output van het commando door te sturen naar het 
Format-List commando krijgen we alle eigenschappen te zien: 

Get-Mailbox joske |fl 

Get-Mailbox joske@dom214.lokaal |fl 

Get-Mailbox “Joske Vermeulen” |fl 

Get-Mailbox ‘CN=joske vermeulen,CN=users,DC=dom214,DC=lokaal’ |fl 

Het Set-Mailbox commando wordt gebruikt om extra E-mail adressen toe te voegen. De e-
mail adressen van mailboxen zijn multi-valued properties. Ze moeten op een speciale 
manier behandeld worden: 

Set-Mailbox joske –EmailAddresses @{add=’joske.vermeulen@dom214.lokaal’} 

Wanneer we vervolgens de email adressen opvragen van Joske, zien we dat het adres is 
toegevoegd. Het ‘oude’ adres (joske@dom214.lokaal) blijft echter nog steeds het primary 
adres. Dat kunnen we herkennen aan SMTP (in hoofdletters): 

Get-Mailbox joske | fl name, emailaddresses 

Name    : Joske Vermeulen 

EmailAdresses : {smtp:joske.vermeulen@dom214.lokaal, SMTP:joske@dom214.lokaal}  

Om een emailadres te verwijderen, gebruiken we ook het Set-Mailbox commando: 

Set-Mailbox joske –EmailAddresses @{remove=’joske.vermeulen@dom214.lokaal’} 

We kunnen ook het primary email adres wijzigen, maar daarvoor moeten we zorgen dat de 
mailbox niet meer onder de emailddresspolicy valt: 

Set-Mailbox joske –PrimarySMTPAddress joske.vermeulen@dom214.lokaal 

EmailAddressPolicyEnable $false 

Vervolgens kunnen we het resultaat weer controleren: 

Get-Mailbox joske | fl name, emailaddresses 

Name    : Joske Vermeulen 

EmailAdresses : {smtp:joske@dom214.lokaal, SMTP:joske.vermeulen@dom214.lokaal}  

Een mailbox verwijderen 
Hiervoor kunnen we het Remove-Mailbox commando gebruiken: 

Remove-Mailbox joske 

Dit commando verwijdert ook de AD-user. Wanneer we de user willen laten bestaan (maar 
de mailbox verwijderen), gebruiken we Disable-Mailbox. 

We kunnen ook gebruikers in bulk toevoegen . Daarvoor vertrekken we van een comma 
separated value bestand users.csv: 



MS Exchange Server 2016 

βeta VZW (www.betavzw.org)  Pagina 31 
  

Voornaam;Achternaam 
Marieke;Vermeulen 
Lewieke;Vermeulen 

Het volgende commando importeert deze gebruikers en maakt de mailboxen aan: 

$csv = Import-csv –Delimiter ‘;’ –Path .\users.csv 

Foreach ($user in $csv) { 

 $voornaam = $user.Voornaam 

 $achternaam = $user.Achternaam 

 $naam = $user.Voornaam + “ “ + $user.Achternaam 

 $alias = $user.Voornaam + “.” + $user.Achternaam 

 $upn = $alias + “@dom214.lokaal” 

 New-Mailbox –FirstName $voornaam –LastName $achternaam –Name $naam –

UserPrincipalName $upn –Alias $alias –Password (ConvertTo-SecureString 

Rr00ttt –AsPlainText –Force) –ResetPasswordOnNextLogon $true 

} 

We hebben nu 2 gebruikers gemaakt die allebei het paswoord Rr00ttt hebben en hun 
paswoord zullen moeten wijzigen wanneer ze de eerstvolgende keer aanmelden.  

4. Mail enabled users en contacts 
Mail enabled users en contacts hebben geen lokale mailbox in Exchange. Ze worden beide 
gemaakt via Recipients-Contacts. In beide gevallen zullen we een extern e-mail adres 
moeten definiëren. Via de Exchange management Shell kunnen we een contact als volgt 
maken: 

New-MailContact -OrganizationalUnit "contoso.com/Users" -Name "Marieke 

Vermeulen" -Firstname "Marieke" "Vermeulen" -ExternalEmailAddress 

"SMTP:mvermeulen@schoten.be" –Alias mvermeulen 

Voor een nieuwe mail enabled user moeten we weer een active directory gebruiker maken: 

$password = Read-Host "Enter password" -AsSecureString 

New-MailUser -Name "Lewieke Vermeulen" -Alias lewieke 

-OrganizationalUnit "contoso.com/Users" 

-UserPrincipalName "lvermeulen@schoten.be" 

-SamAccountName lewieke -FirstName Lewieke -LastName Vermeulen 

-Password $password -ResetPasswordOnNextLogon $false 

-ExternalEmailAddress 'SMTP:lewieke.vermeulen@schoten.be' 
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5. Mail enabled groepen 
Wanneer we de mogelijkheid willen bieden om een mail te versturen naar een reeks 
recipients (mailbox enabled, mail enabled, contacten), kunnen we die recipients in een 
groep steken en een e-mail adres toekennen aan die groep.  

In active directory kunnen drie groepen gemaakt worden: domain local, global en universal. 
Vanaf Exchange 2010 kunnen we alleen nog aan universal groepen een e-mail adres geven. 
Het voordeel van een universal groep is dat het lidmaatschap wordt bijgehouden in de 
global catalog controllers.  

Als groep type kunnen we kiezen tussen Security of Distribution. Wanneer de groep ook nog 
voor andere dingen wordt gebruikt in Active Directory, kiezen we best een security groep. 
Wanneer de groep alleen maar gecreëerd is om gebruikt te worden in Exchange, is 
Distribution het beste type. Een distribution groep verschijnt niet bij het toekennen van 
permissies op file servers, printers en andere resources.  

Een nieuwe groep wordt gemaakt via Recipients-Groups. We kunnen kiezen tussen 
Distribution, Security en Dynamic Distribution. 

Figuur 11. Een nieuwe groep 

Figuur 12. Nieuwe mail enabled group 
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Wanneer we bijvoorbeeld een nieuwe distribution groep willen maken, krijgen we een 
scherm met meerdere onderdelen te zien. 

In het eerste deel moeten we de naam van de groep en de alias invullen. De alias zal 
gebruikt worden om het e-mail adres te genereren. In het volgende deel kunnen we 
definiëren wie de eigenaars zijn en de leden. Eigenaars hebben het recht om het 
lidmaatschap van de groep te beheren. Soms kunnen gebruikers echter ook zichzelf lid 
maken van een groep, of vragen om er lid van te worden. Dat wordt beheerd in het laatste 
deel. 

Soms is het niet haalbaar om de leden van een groep manueel te beheren. In dat geval kan 
een dynamic distribution groep uitkomst bieden. Het lidmaatschap van een dynamic 

distribution groep wordt beheerd via regels. In een eerste instantie kunnen we definiëren 
wat voor soort recipients lid zijn van de groep: iedereen of alleen mailbox enabled 
recipients, mail enabled recipients, resource mailboxen, contacts of mail enabled groepen.  

Via “add a rule” kan men bijkomend filteren op provincie, bedrijf, afdeling en custom 
attributen die aanwezig zijn in active directory.  

Figuur 15. gegevens van de groep 

Figuur 14. Beheerders van de 
groep 

Figuur 13. Beheer van de groep 

Figuur 16. Aparte eigenschappen voor 
een dynamic distribution groep. 
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Via de management shell zijn er meer mogelijkheden qua filtering via de -RecipientFilter: 

New-DynamicDistributionGroup -Name "Managers" -RecipientFilter 

{(RecipientType -eq 'UserMailbox') -and (Title -like 'Director*' -or Title 

-like 'Manager*') -and (StateOrProvince -eq 'Antwerpen')} 

6. Resource mailboxen 
Naast mailboxen die gekoppeld zijn aan personen en groepen, kunnen we ook mailboxen 
definiëren voor resources, zoals bijvoorbeeld een vergaderzaal of een projector. Het is 
natuurlijk niet de bedoeling dat de vergaderzaal of de projector eventuele mails zal lezen. 
Maar resource mailboxen worden gebruikt voor vergaderverzoeken. Op die manier kunnen 
resources gereserveerd worden.  

Aan elke resource mailbox wordt een active directory gebruiker gekoppeld. Omdat die nooit 
zal gebruikt worden om aan te melden, is die gebruiker gedisabled. Er zijn ook extra 
attributen gedefinieerd waarmee bijvoorbeeld het aantal plaatsen in een vergaderzaal kan 
worden bijgehouden of informatie over materiaal dat permanent aanwezig is zoals een 
whiteboard.  

Wanneer iemand een vergadering wil beleggen kan hij niet alleen personen uitnodigen, 
maar er kan ook een vergaderverzoek naar een resource mailbox gestuurd worden. Via een 
booking policy kan worden ingesteld dat vergaderverzoeken automatisch worden 
goedgekeurd. Wanneer de reservatie samenvalt met een bestaande reservatie kan het 
vergaderverzoek automatisch geweigerd worden. Er kunnen ook regels gedefinieerd 
worden die bepalen wie de resource mag reserveren, of hoe lang een resource kan 
gereserveerd worden. We kunnen ook personen toegang geven tot de mailbox zodat zij de 
reservatie kunnen goedkeuren. (delegates) 

Een nieuwe vergaderruimte wordt gecreëerd via Recipient-resources. We moeten een naam 
ingeven, een alias voor het e-mail adres en eventueel een locatie, telefoon of capaciteit. Om 

Figuur 17. Een nieuwe vergaderruimte 
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een vergaderzaal te maken via de Exchange Management Shell geven we in het New-
Mailbox commando de optie -Room mee: 

New-Mailbox -Name 'Klas1' –Room -Alias klas1 -DisplayName "Klas1" 

Een resource mailbox heeft extra opties (booking options) waarmee we de booking policy 
kunnen definiëren. 

We kunnen definiëren of: 

• Terugkerende vergaderingen zijn toegestaan (Allow repeating meetings) 

• De resource alleen tijdens de werkuren kan gereserveerd worden (Allow scheduling 
only during working hours) 

• Er grenzen zijn voor het aantal dagen dat men de resource van te voren kan 
reserveren (Maximum booking lead time) en de maximale duur van een reservatie 
(Maximum duration). Men kan ook bepalen of een reservatie automatisch geweigerd 
wordt wanneer de grens overschreden wordt.  

Een andere belangrijke instelling zijn de delegates van de resource (booking delegates). 
Delegates kunnen de reservaties goedkeuren of verwijderen. Zij zullen toegang hebben tot 
de postbus van de resource. Het wisselen van postbus kan in Outlook gebeuren en in 
Outlook on the web. Delegates zullen een standaard een bericht krijgen wanneer er een 
nieuw vergaderverzoek binnenkomt dat moet goedgekeurd worden. 

Figuur 18. Boeking opties 
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In hetzelfde scherm kunnen we instellen of vergaderverzoeken automatisch behandeld 
moeten worden. 

Er zijn nog een aantal bijkomende opties die alleen beheerd kunnen worden via de 
Exchange Management Shell: 

• AllowConflicts: standaardwaarde is $false. Bepaalt of dubbele boekingen mogelijk 
zijn 

• AutomateProcessing: standaardwaarde voor een resource mailbox is AutoAccept. 
Voor een user mailbox is het AutoUpdate.  

• ConflictPercentageAllowed: standaardwaarde is 0. Bepaalt welk percentage van een 
nieuwe weerkerende reservering mag overlappen met bestaande reservaties. 
Wanneer het percentage overlap groter is, wordt de weerkerende reservatie 
geweigerd. 

• ForwardRequestsToDelegates: standaardwaarde is $true. Bepaalt of delegates 
verwittigd worden wanneer er een vergaderverzoek binnenkomt.  

• ProcessExternalMeetingMessages: standaardwaarde is $false. Bepaalt of 
vergaderverzoeken afkomstig van externen worden aanvaard.  

Daarnaast zijn er nog een aantal opties die bepalen hoe verzoeken getoond worden, 
bijvoorbeeld: 

• AddNewRequestsTentatively: bepaalt of een vergaderverzoek als “voorlopig” wordt 
getoond totdat een delegate het verzoek goed- of afkeurt. 

• AddOrganizerToSubject: bepaalt of de naam van de organisator als onderwerp wordt 
gebruikt. 

Nieuw in Exchange 2016 is dat we room lists kunnen definiëren. Dat zijn speciale 
distributiegroepen die alleen maar resource mailboxen als leden kunnen hebben. Vooral in 
grote organisaties met tientallen vergaderruimten kan het handig zijn om een lijst van 
ruimten te hebben waaruit men kan kiezen in het venster dat de beschikbaarheden toont.  

Figuur 19. Afhandeling van vergaderverzoeken 
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7. E-mail adres policies 
Meestal is er in een organisatie een stramien om e-mail adressen toe te kennen. Een e-mail 
adres kan bijvoorbeeld opgebouwd zijn uit voornaam.achternaam of uit de eerste letter van 
de voornaam en de achternaam. Om dit op een consequente manier toe te passen voor elke 
nieuwe gebruiker die wordt gemaakt, is niet haalbaar. Daarvoor kunnen E-mail adres 
policies worden gedefinieerd. We vinden die onder Mail Flow-Email Address Polcies. 

De optie “Make this format the reply email address”  

De standaardinstelling is om de aliasnaam van de recipient te gebruiken. Maar we kunnen 
ook één van de andere mogelijkheden gebruiken. Via More Options… kunnen we een 
aangepaste policy definiëren. Een mogelijke toepassing hiervan is dat we bijvoorbeeld twee 
letters van de voornaam willen gebruiken. De afkortingen die hier gebruikt worden zijn : 

• %m: alias 

• %g: voornaam 

• %s: achternaam 

Door tussen het %-teken en de letter een getal te zetten, bepalen we hoeveel letters we 
willen gebruiken: 

SMTP:%2g.%s@contoso.com 

Dit zorgt ervoor dat een e-mailadres bestaat uit de eerste twee letters van de voornaam 
(given name) en de volledige achternaam (surname).  

De default policy wordt standaard toegepast op iedereen. Wanneer we een bijkomende 
policy definiëren, kunnen we een recipiëntfilter definiëren zodat de policy zal toegepast 
worden op een deel van de gebruikers. 

Figuur 20. Standaard e-mail address policy 
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Elke policy heeft een prioriteit. Wanneer e-mailadressen moeten worden toegekend 
overloopt exchange de policies in volgorde. Wanneer er een policy wordt gevonden 
waarvan de recipient filter op van toepassing is, wordt de policy toegekend. Het overlopen 
van de policies stopt vervolgens zodat er geen andere policies van toepassing kunnen zijn.  

8. Rechten op mailboxen 
Standaard heeft alleen de gebruiker zelf toegang tot zijn mailbox. In outlook kan de 
gebruiker zelf instellen wie er bijkomend toegang heeft tot zijn mailbox.  

In het Exchange Administrative Center kunnen we dat ook instellen bij de eigenschappen 
van de mailbox-mailbox delegation. Het Full Access recht geeft iemand volledige toegang tot 
de mailbox. Daarnaast kunnen we ook Send As en Send On behalf rechten instellen. 
Wanneer een gebruiker Full Access heeft op een mailbox, zal die door Outlook automatisch 
mee geopend worden.  

Het Send As recht zorgt ervoor dat iemand het e-mail adres van de mailbox kan gebruiken 
als verzender adres. Standaard mag men geen mails in naam van iemand anders versturen 
in Exchange. De bestemmeling van de mail kan niet zien dat de mail door iemand anders 
verstuurd is.  

Bij het Send on behalf recht kan de bestemmeling wel zien dat de mail niet is verstuurd door 
de verzender.  

Figuur 21. Mailbox delegation 
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In de Exchange Management Shell kan men permissies instellen per folder in een mailbox 
met het commando Add-MailboxFolderPermission: 

C:\>Add-MailboxFolderPermission -Identity joske:\Inbox -User marieke -

AccessRights Owner 

Dit geeft de gebruiker Marieke alle rechten op de inbox van Joske, maar niet op de agenda 
bijvoorbeeld. Op een folder kunnen de volgende permissies gezet worden: 

• CreateItems: de gebruiker kan items maken in de folder 

• CreateSubFolders: de gebruiker kan subfolders maken in de folder 

• DeletaAllItems: de gebruiker kan alle items verwijderen 

• DeleteOwnedItems: de gebruiker kan alleen de items die hij zelf gemaakt heeft 
verwijderen 

• EditAllItems: de gebruiker mag alle items wijzigen 

• EditOwnedItems: de gebruiker mag alleen de items die hij zelf gemaakt heeft 
wijzigen 

• FolderContact: de gebruiker is de contactpersoon voor de folder 

• FolderOwner: de gebruiker heeft alle rechten op de folder 

• FolderVisible: de gebruiker kan de folder zien, maar kan er niets mee doen 

• ReadItems: de gebruiker kan items lezen in de folder 

Die permissies worden samengebracht in rollen: 

• Author: CreateItems, DeleteOwnedItems, EditOwnedItems, FolderVisible, ReadItems 

• Contributor: CreateItems, FolderVisible 

• Editor: CreateItems, DeleteOwnedItems, DeleteAllItems, EditOwnedItems, 
EditAllItems, FolderVisible, ReadItems 

• None: FolderVisible 

• NonEditingAuthor: CreateItems, FolderVisible, ReadItems 

• Owner: CreateItems, CreateSubfolders, DeleteAllItems, DeleteOwnedItems, 
EditAllItems, EditOwnedItems, FolderContact, FolderOwner, FolderVisible, 
ReadItems 

• PublishingEditor: CreateItems, CreateSubfolders,DeleteOwnedItems, DeleteAllItems, 
EditOwnedItems, EditAllItems, FolderVisible, ReadItems 

• PublishingAuthor: CreateItems, CreateSubfolders, DeleteOwnedItems, 
EditOwnedItems, FolderVisible, ReadItems 

• Reviewer: FolderVisible, ReadItems 

9. Mailbox features 
Onder Mailbox features kunnen we een aantal eigenschappen instellen van een mailbox. De 
volgende opties kunnen gedefinieerd worden: 
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• Sharing policy: bepaalt hoe de gebruiker agenda informatie en contactpersonen kan 
delen. Men kan bijvoorbeeld agenda items delen met alleen de tijd of ook met 
onderwerp en locatie. Sharing policies worden beheerd onder Organization-Sharing 

• Role Assignment Policy: bepaalt welke RBAC (role-based access control) role 
toegekend is aan de gebruiker. RBAC roles bepalen welke configuratie instellingen de 
gebruiker kan wijzigen voor mailboxen en distributiegroepen. De default role 
assignment policy wordt beheerd via Permissions-User roles.  

• Retention Policy: bepaalt hoe lang berichten bewaard worden in de mailbox en wat 
er moet gebeuren met items die een zekere leeftijd bereikt hebben. Retention 
policies worden beheerd via Compliance Management-Retention policies 

• Address Book Policy: bepaalt hoe gebruikers het adresboek zullen zien 

• Phone and Voice features: activeert de mailbox voor Unified Messaging 

• De e-mail connectivity opties: bepaalt via welke protocollen de gebruiker een 
connectie kan maken met de mailbox en of archivering is ingesteld 

• Delivery options: laten toe om een doorstuuradres (forwarding address) te 
definiëren en te bepalen of doorgestuurde mails bewaard moeten blijven in de 
mailbox. Hier wordt ook de limiet bepaalt voor het maximum aantal 
bestemmelingen. (standaard 5000) 

• Message Size Restrictions: maximale grootte van de berichten die de gebruiker kan 
versturen en ontvangen. Die beperking moet gecombineerd worden met de 
restricties die ingesteld staan op de connector waarmee de e-mail verstuurd wordt. 
De standaard limiet is 10 MB.  

• Message Delivery Restrictions: bepaalt wie mails mag versturen naar deze mailbox. 
Via de optie “Require that all senders all authenticed” bepalen we dat de mailbox 
geen mails van Internet mag ontvangen. Internet mail is meestal anoniem en 
verzenders zijn dus niet geauthentiseerd.  

Voor een aantal van deze opties (archivering, Unified messaging, personal retention tags) is 
een Enterprise Client Access License nodig voor de mailbox.  

10. Mailboxen verplaatsen en verwijderen 
In grotere organisaties moeten mailboxen soms verplaatst worden van de ene mailbox 
databank naar de andere. Ook bij een migratie scenario zullen mailboxen verplaatst moeten 
worden. Vanaf Exchange 2010 gebeurt dit via een move request. Dit zorgt ervoor dat 
mailboxen online blijven tijdens de verplaatsing. Men kan een verplaatsing van mailboxen 
ook schedulen.  

De Mailbox Replication Service (MRS) zal ervoor zorgen dat de inhoud van de mailbox wordt 
verplaatst naar een nieuwe mailbox. Achteraf zullen ook de eigenschappen in Active 
Directory worden aangepast zodat de Outlook client verwijst naar de juiste mailbox 
databank. Om een mailbox te verplaatsen in Exchange Administrative Center, gaat men naar 
Recipients-Mailboxes, selecteert men de mailbox(en) die men wil verplaatsen en kies in het 
details panel (rechts beneden) Move Mailbox.  

Verwijderen van een mailbox is voor beginnende Exchange beheerders een verwarrende 
ervaring wanneer ze gebruik maken van de Exchange Administrative Console. Het 
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symbooltje voor de recycle bin dat we zien wanneer een mailbox geselecteerd is via 
Recipients-Mailboxes verwijdert niet alleen de mailbox, maar ook de gebruiker(in Active 
Directory). Om alleen de mailbox te verwijderen, moet men de drie puntjes kiezen (ellipsis) 
en in de lijst Disable Mailbox selecteren. Maar in beide gevallen wordt de mailbox niet 
verwijderd. De optie disable mailbox verwijdert de exchange attributen van de gebruiker in 
Active Directory zodat de koppeling tussen AD account en Exchange mailbox weg is. 
Wanneer we remove mailbox kiezen, wordt het AD object verwijderd en blijft de mailbox 
ook bestaan. In beide gevallen blijft er dus een mailbox zonder gekoppelde gebruiker over. 
Standaard blijft de mailbox nog gedurende 30 dagen in de databank.  

Om de mailbox ook meteen te verwijderen, moeten we de management shell gebruiken: 

Remove-Mailbox joske -Permanent:$true 

Een mailbox die niet permanent verwijderd is, kan terug gekoppeld worden aan een Active 
Directory gebruiker via de ellipsis bij Recipient-Mailboxes-Connect a mailbox. We krijgen 
vervolgens een lijst te zien van alle mailboxen die niet gekoppeld zijn aan een gebruiker. We 
kunnen die lijst ook zien via de management shell: 

Get-MailboxStatistics -Server myserver | Where ($_.DisconnectDate -ne 

$null) | ft DisplayName, DisconnectDate 

Vervolgens kunnen we de displayname gebruiken om de mailbox te koppelen aan een 
gebruiker: 

Connect-Mailbox “Joske” -Database “Mailbox database” -User “Contoso\Joske” 
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Hoofdstuk 5.  Adreslijsten 

1. Inleiding 
Een adreslijst bevat de e-mail adressen van de recipients. Outlook (on the web) gebruikers 
kunnen de adreslijsten gebruiken om gemakkelijk e-mails te versturen naar een recipient. 
Standaard worden alle recipients getoond, tenzij de optie “Hide from address lists” is 
aangevinkt in het general tabblad van een recipient. 

Exchange kent drie soorten adreslijsten: 

• Global Address List (GAL): er wordt standaard één global address list gecreëerd 
wanneer Exchange geïnstalleerd wordt. Hierin staat elke recipient van de forest. 
Men kan bijkomende Global Address Lists maken, maar een gebruiker heeft maar 
toegang tot één GAL. 

• Address Lists: een gewone address list bevat een subset van de recipients. Er worden 
standaard 5 gewone adreslijsten gemaakt in Exchange, namelijk All Contacts, All 
Distribution Lists, All Rooms, All Users en Public folders. Men kan zelf bijkomende 
lijsten maken. De lijst met de address lists staan onder Organization.  

Figuur 22. Hide from address instelling voor een groep. 

Figuur 23. Standaard adreslijsten in Exchange 
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• Offline Address Books (OAB): een offline adres boek is een verzameling adreslijsten. 
Het wordt gebruikt door outlook gebruikers die in cached Exchange mode werken 
zodat ze toegang hebben tot lijsten van recipients, zonder dat ze toegang tot 
Exchange nodig hebben.  

2. Offline Address Book(OAB) 
Een offline address book bevat één of meerdere adreslijsten. De recipients in de adreslijsten 
zijn beschikbaar voor de gebruikers van het adresboek. Bij de installatie van Exchange wordt 
er een Default Offline Address Book gecreëerd. Dit adresboek wordt gebruikt door 
gebruikers waaraan geen adresboek is toegewezen.  

Een Offline Address Book wordt gecreëerd met het volgende commando: 

New-OfflineAddressBook -Name "MijnOAB" -AddressLists "Lijst1","Lijst2"  

We kunnen bijkomend nog de volgende opties meegeven: 

• -GlobalWebDistributionEnabled ($true/$false): kunnen alle virtual directories in de 
organisatie het adres boek verdelen?  

• -GeneratingMailbox: welke mailbox is verantwoordelijk voor het genereren van het 
adresboek (standaard: SystemMailbox) 

• -IsDefault($true/$false): is dit het standaard Offline Address Book dat voor elke 
mailbox zonder OAB gebruikt zal worden. 

• -ShadowMailboxDistributionEnabled ($true/$false): wordt er een read-only kopie 
van het OAB verdeeld naar de andere organisation mailboxen? 

Ten opzichte van Exchange 2010 zijn er een aantal zaken gewijzigd: 

1. OAB’s kunnen niet meer verdeeld worden via public folders. De enige mogelijkheid 
om ze te verdelen is webbased. Dit vermindert onder meer de bandbreedte en zorgt 
ervoor dat public folders niet meer nodig zijn. 

2. Alleen OAB versie 4 wordt ondersteund. Deze versie houdt de gegevens bij in 
Unicode formaat en laat differential updates toe.  

3. Niet de Microsoft Exchange System Attendant is verantwoordelijk voor de creatie 
van het adres boek. Dit valt nu onder de verantwoordelijkheid van de mailbox 
assistent van de mailbox waar de generatie van het OAB gebeurt. Het is dus niet 
meer de verantwoordelijkheid van een server.  

Standaard wordt een Offline Address Book elke 8 uur gegenereerd door de SystemMailbox. 
Dat is de standaard organization mailbox die wordt gemaakt bij de installatie van exchange. 
We kunnen een lijst opvragen van alle organization mailboxen via het commando: 

Get-Mailbox -Arbitration | where {$_.PersistedCapabilities -like "*OAB*"} | 

Format-List Name,ServerName,PersistedCapabilities 
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Een organization mailbox is namelijk een arbitration mailbox met de PersistedCapability 
“OrganizationCapabilityOABGen”. 

Outlook downloadt een nieuwe versie van het OAB om de 24 uur. De verdeling gebeurt via 
de OAB virtual directory in de default client access front end IIS site. Standaard kan alleen de 
server waarop de organization mailbox staat het adresboek verdelen. Eender welke mailbox 
server kan de vraag voor een OAB echter verwerken en doorsturen naar de backend server 
waar de organization mailbox staat.  

Wanneer een client op zoek moet gaan naar de plaats waar het OAB kan gevonden worden, 
wordt de Autodiscover service gebruikt. Hierbij worden de volgende stappen gevolgd: 

1. Outlook krijgt de OAB URL van de Autodiscover service en connecteert met de Front-
end server. 

2. De client access server vraagt aan Active Directory waar de organization mailbox 
staat die verantwoordelijk is voor het OAB voor de gebruiker en maakt een 
connectie met de backend service. Vervolgens wordt het OAB opgehaald van 
%ExchangeInstallPath%ClientAccess\OAB\<GUID>. 

Normaal zal een client alleen de verschillen downloaden. In de volgende situaties zal er 
echter een volledige download gebeuren: 

• De totale grootte van alle wijzigingen (changes.oab bestanden) is groter of gelijk aan 
de helft van het OAB. 

• Er is nog geen OAB aanwezig op de client 

• Er ontbreekt een differential file. Dit zou kunnen omdat een client gedurende een 
volledige maand geen connectie maakt met Exchange. Standaard houdt een server 
differential bestanden maximaal 30 dagen bij. 

• Er is een nieuwe versie aanwezig omdat bijvoorbeeld de vorige OAB afkomstig was 
van Exchange 2010 (OAB versie 3) 

• Een update via differential bestanden is mislukt omdat er bijvoorbeeld een 
differential bestand corrupt was. 

• De gebruiker vroeg een volledige OAB download. 

3. Adreslijsten 
Welke recipients terechtkomen in een adreslijst wordt bepaald via een filter. We kunnen 
hierbij gebruik maken van precanned recipient filters en custom recipient filters. Een 
precanned recipient filter kan ingegeven worden via het Exchange Administrative Center. 
We hebben de volgende keuzemogelijkheden: 

• Het recipienttype (mailbox enabled recipients, mail enabled recipients, resources, 
contactpersonen en distributiegroepen) 

• De AD container 

• De provincie 

• Het bedrijf 
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• De afdeling 

• 15 custom properties 

Een custom filter kan alleen gebruikt worden in de Exchange Management Shell. De 
adreslijst wordt getoond in het Exchange Admin Center maar kan er niet worden aangepast. 
Een voorbeeld van een custom filter zou het volgende kunnen zijn: 

New-AddressList -Name MyAddressList -RecipientFilter {((RecipientType -eq 

'UserMailbox') -and (StateOrProvince -like 'A*'))} 

In dit voorbeeld bevat de adreslijst alle mailbox enabled users waarvan de naam van de 
provincie in Active Directory begint met ‘A’. 

4. Global Address Lists 
Een gebruiker kan meerdere gewone adreslijsten gebruiken in Outlook, maar er zal slechts 
één Global Address List (GAL) getoond worden. Die heeft altijd de naam “Global Address 
List”. Wanneer er meerdere GAL’s zijn, wordt op de volgende manier bepaald welke GAL de 
gebruiker te zien krijgt: 

1. De gebruiker moet toegang hebben tot de GAL. 
2. Wanneer een gebruiker toegang heeft tot meerdere GAL’s, wordt de grootste 

getoond.  

Om een gebruiker toegang te geven tot een GAL gebruiken we in Exchange 2016 een 
Address Book Policy (ABP). Een Address Book Policy bevat een GAL, een OAB, een resource 
address list en één of meerdere andere adreslijsten.  

Om een Address Book Policy te kunnen gebruiken, moet de ABP routing agent worden 
geïnstalleerd: 

Figuur 24. Adreslijst voor mailbox enabled recipients van Beta 



MS Exchange Server 2016 

βeta VZW (www.betavzw.org)  Pagina 46 
  

Install-TransportAgent -Name "ABP Routing Agent" -TransportAgentFactory 

"Microsoft.Exchange.Transport.Agent.AddressBookPolicyRoutingAgent.AddressBo

okPolicyRoutingAgentFactory" -AssemblyPath 

$env:ExchangeInstallPath\TransportRoles\agents\AddressBookPolicyRoutingAgen

t\Microsoft.Exchange.Transport.Agent.AddressBookPolicyRoutingAgent.dll 

Vervolgens moet de Routing Agent worden geactiveerd: 

Enable-TransportAgent "ABP Routing Agent" 

En moet de transport service herstart worden: 

Restart-Service MSExchangeTransport 

Vervolgens kan men de gebruikers indelen volgens bepaalde criteria. Men kan hierbij 
gebruik maken van de CustomAttributes. Met behulp van de custom attributes kan men de 
recipients in de juiste (global) adreslijsten steken en de juist Offline Address Books maken. 

De adreslijsten kunnen nu in een address book policy gestoken worden: 

New-AddressBookPolicy -Name "ABP_TAIL" -AddressLists "AL_TAIL_Users_DGs"," 

AL_TAIL_Contacts" -OfflineAddressBook "\OAB_TAIL" -GlobalAddressList 

"\GAL_TAIL" -RoomList "\AL_TAIL_Rooms" 

Tenslotte kan men de address book policies toewijzen aan de mailboxen. 

Get-Mailbox -resultsize unlimited | where {$_.CustomAttribute15 -eq "TAIL"} 

| Set-Mailbox -AddressBookPolicy "ABP_TAIL" 
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Hoofdstuk 6.  Public folders 

1. Inleiding 
Public folders kunnen gebruikt worden om informatie te delen tussen gebruikers via de 
Outlook interface. Dat maakte ze vroeger erg populair om bijvoorbeeld lijsten te 
contactpersonen te verdelen. Maar sinds de opkomst van Sharepoint vindt Microsoft dat 
informatie beter via Sharepoint kan gedeeld worden. Een van de grote voordelen van public 
folders is dat ze data aanbieden onder een vorm die voor de meeste gebruikers erg bekend 
is, namelijk een hiërarchische folderstructuur.  

Tegenwoordig zijn public folders zijn niet meer verplicht in Exchange. Vroeger waren ze 
nodig voor de verdeling van de Offline Address Books (OAB) naar Outlook clients. Maar 
moderne versies van Outlook maken gebruik van webservices om een OAB te downloaden.  

Er is dan ook al lang sprake van dat public folders zouden verdwijnen, maar ook in Exchange 
2016 zijn ze nog steeds aanwezig. Maar in tegenstelling tot vroeger zijn public folders niet 
meer de enige manier om informatie (en e-mails) te delen tussen gebruikers. In Exchange 
(eventueel gecombineerd met Sharepoint) heeft men de volgende extra mogelijkheden: 

• Site mailboxen. Dit zijn mailboxen die toegang geven tot e-mails en documenten van 
een Sharepoint site. Ze zijn vooral geschikt voor projecten (met een start- en 
einddatum).  

• Shared Mailbox. Een shared mailbox wordt vooral gebruikt wanneer meerdere 
gebruikers toegang moeten hebben tot de mails die bestemd zijn voor een bepaald 
e-mail adres zoals bijvoorbeeld info of helpdesk. We kunnen meerdere gebruikers 
toegang geven tot de mailbox en elke gebruiker die Send As permissions heeft, kan 
ook mails versturen met als verzender adres het gemeenschappelijke adres.  

• Distribution groepen. Iedereen die lid is van een distribution groep, krijgt een mail 
die naar de groep gestuurd wordt te zien in de eigen mailbox. In tegenstelling tot 
shared mailboxen zijn ze vooral handig wanneer het over inkomend e-mailverkeer 
gaat. Alhoewel het ook mogelijk is om gebruikers e-mails te laten versturen met een 
groep als verzender adres is een shared mailbox handiger wanneer er ook uitgaand 
mailverkeer is. 

2. Architectuur 
In vroegere versies van Exchange waren er specifieke public folder databanken. De 
architectuur van public folders verschilde immers sterk van de architectuur van mailboxen. 
In oudere versies kon een mailbox maar in één mailbox databank staan. Public folders 
konden gerepliceerd worden naar meerdere servers. Dankzij de Database Availability 
Groups kan de inhoud van een mailbox databank nu ook op verschillende servers staan.  

De hiërarchie en de inhoud van public folders wordt tegenwoordig bewaard in een speciale 
mailbox. Er zijn twee soorten public folder mailboxen. Ze kunnen allebei inhoud bevatten 
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maar het verschil is dat een Primary Hierarchy Mailbox een schrijfbare versie bevat van de 
folder hiërarchie. De Secondary Hierarchy mailboxen krijgen een alleen-lezen kopie van de 
hiërarchie. De hiërarchie van een public folder bevat informatie over de permissies op de 
subfolders en de plaats van subfolders in de hiërarchie.  

In tegenstelling tot de hiërarchie staat de inhoud van een public folder slechts in één 
mailbox. Door Database Availability Groups te gebruiken, kan de mailbox op verschillende 
servers staan.  

3. Werken met public folders 
Voordat we public folders kunnen gebruiken, moeten we eerst een public folder mailbox 
maken. In het Exchange Admin Center gaan we als volgt te werk: 

1. Ga naar Public folders-Public folder mailboxes en klik op het plusteken (add). 
2. Vul een naam in. Een OU en een database zijn niet strikt noodzakelijk. Klik op Save. 

In de Shell doen we dit via  
New-Mailbox -PublicFolder -Name MasterHierarchy 

3. Ga naar Public folders-Public folders om een public folder te maken in de public 
folder mailbox. 

In de Shell doen we dit via  
New-PublicFolder -Name Reports -Path \ 

Eenmaal dat we een public folder hebben gemaakt, kunnen we de toegang tot de folder 
beheren (permissions). Dat kan via Outlook gebeuren, maar wanneer we de public folder 
selecteren in het Exchange Admin Center, kunnen we rechts Permissions selecteren. We 

Figuur 25. Nieuwe public folder mailbox. 

Figuur 26. Nieuwe public folder 
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zullen altijd minstens één eigenaar moeten instellen zodat die persoon de folder kan 
beheren via Outlook. 

De eigenaar kan standaard de permissies instellen en subfolders maken. Het instellen van 
permissies gaat het gemakkelijkste via permission levels of roles. Elk permission level bevat 
een reeks permissies. De volgende permissies zijn gedefinieerd: 

• CreateItems: nieuwe items maken 

• ReadItems: bestaande items lezen 

• CreateSubfolders: folder maken in de folder 

• EditOwnedItems: eigen items wijzigen 

• EditAllItems: alle items wijzigen 

• FolderOwner: ziet de folder, kan de folder verplaatsen en de permissies instellen 

• FolderContact: contactpersoon voor de folder 

• FolderVisible: kan de folder zien 

• DeleteOwnedItems: kan eigen items verwijderen 

• DeleteAllItems: kan alle items verwijderen 

De permission levels of roles zijn de volgende: 

• Owner:   CreateItems, ReadItems, CreateSubfolders, FolderOwner, FolderContact, 
FolderVisible, EditOwnedItems, EditAllItems, DeleteOwnedItems, DeleteAllItems 

• PublishingEditor:  CreateItems, ReadItems, CreateSubfolders, FolderVisible, 
EditOwnedItems, EditAllItems, DeleteOwnedItems, DeleteAllItems 

• Editor:   CreateItems, ReadItems, FolderVisible, EditOwnedItems, EditAllItems, 
DeleteOwnedItems, DeleteAllItems 

• PublishingAuthor:   CreateItems, ReadItems, CreateSubfolders, FolderVisible, 
EditOwnedItems, DeleteOwnedItems 

• Author:   CreateItems, ReadItems, FolderVisible, EditOwnedItems, 
DeleteOwnedItems 

• NonEditingAuthor:   CreateItems, ReadItems, FolderVisible 

• Reviewer:   ReadItems, FolderVisible 

• Contributor:   CreateItems, FolderVisible 

Figuur 27. Eigenaar instellen voor een folder 
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Om de permission in te stellen via de Exchange Management Shell kunnen we het volgende 
commando gebruiken: 

Add-PublicFolderClientPermission -Identity "\Reports" -User Chris -

AccessRights CreateItems 

Wanneer men wil dat men mails kan versturen naar de public folder, moet men die mail-
enablen: 

• Ga naar Public folders-Public folders en klik onder Mail settings – Disabled op Enable 

• Klik op Yes 

In  de Exchange Management Shell wordt dat 

Enable-MailPublicFolder "\Reports" 

Door de folder te mail-enablen komen er extra instellingen bij. Wanneer we de 
eigenschappen van de folder opvragen, krijgen we de volgende onderdelen te zien: 

• General: algemene informatie over de folder (pad, totaal aantal items, grootte, …) 

• Statistics: enkele cijfers over de folder 

• Limits: limieten van de folder zoals wanneer wordt er een waarschuwing gegeven, is 
het verboden om te posten en de maximale grootte van één item. Daarnaast kan 
men ook bepalen hoe lang verwijderde items bewaard moeten blijven. 

• General E-mail settings (mail enabled): mail alias 

• Mailaddress: e-mail adres van de folder 

• Member of: distributiegroepen waarvan de folder lid is 

• Delivery options: wie heeft Send As  en Send on Behalf rechten, wat is het 
forwarding address 

• Mail flow: Van wie mag de folder berichten ontvangen 

De eerste drie settings zijn er altijd. De laatste vijf krijgen we alleen te zien wanneer de 
folder mail-enabled is.  

Om de public folder te zien, maken we best gebruik van Outlook. Maar ook in Outlook on 
the web kunnen we public folders toevoegen door rechts te klikken op Favorieten en 
“Openbare map toevoegen aan favorieten” te kiezen.  
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Hoofdstuk 7.  Mailbox databanken 

1. Inleiding 
Mailboxen en public folders worden bewaard in mailbox databanken. Door de jaren heen 
heeft Microsoft ervoor gezorgd dat mailbox databanken efficiënter zijn beginnen werken 
door bijvoorbeeld de random disk toegang te verminderen. In Exchange 2013 zou disk 
gebruik met meer dan 80% gedaald zijn ten opzichte van Exchange 2003. Daardoor kan 
Exchange gebruikt worden met minder performante harde schijven (7200 RPM). De 
performantie van de mailboxdatabanken in Exchange 2016 is te vergelijken met Exchange 
2013. Als extra in Exchange 2016 zijn er aanpassingen gebeurd zodat gerepliceerde 
databanken nu kunnen gecontroleerd worden om te zien of er afwijkingen zijn tussen twee 
versies. Er zal zo gemakkelijker gedetecteerd kunnen worden wanneer een databank 
corrupt is.  

Mailbox databanken worden beheerd door de Information Store Service. Vanaf Exchange 
2013 wordt elke databank echter beheerd via een apart worker proces. Dit helpt om ervoor 
te zorgen dat problemen in de ene mailbox databank geen gevolgen zullen hebben voor een 
andere databank. De worker processen verschijnen in de Task manager als 
Microsoft.Exchange.Store.Worker. Het volstaat dus om het vastgelopen worker processen 
te stoppen en de databank opnieuw te laden (mount). Men kan de ID van het worker proces 
te pakken krijgen via de Exchange Shell: Get_MailboxDatabase.  

Op de standaardversie van Exchange kunnen maximaal 5 mailbox databanken geïnstalleerd 
worden. Op de enterprise versie zijn dat er 100.  

2. Structuur van een mailbox databank 
Een mailbox databank heeft een ESE structuur (Extensible Storage Engine). Ze bestaat uit 
een .edb bestand en een aantal transaction log bestanden van 1 MB. Die bestanden staan 
standaard in de default Mailbox folder van de installatiedirectory van Exchange. In oudere 
versies waren de transaction log bestanden nog 5 MB groot. Maar omdat ze een belangrijke 
rol spelen bij continuous repliction, zijn ze kleiner gemaakt om het replicatieproces te 
vergemakkelijken.  

Elke wijziging in een mailbox databank wordt bewaard in een transaction log bestand 
voordat de wijziging wordt weggeschreven naar het .edb bestand. Wanneer het transaction 
log bestand vol is, wordt er een nieuw bestand gemaakt.  

Transaction logs zijn belangrijk bij het herstel van een databank. Wanneer een server zou 
crashen, zullen bij het heropstarten van de databank de transaction logs gebruikt worden 
om wijzigingen die nog niet zijn bewaard in het .edb bestand alsnog uit te voeren.  

Voor wijzigingen die samen horen (de zogenaamde transacties) wordt er gekeken of al die 
wijzigingen aanwezig zijn in de transactielogs. Wanneer dat niet het geval is, zal er geen 
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enkele wijziging worden uitgevoerd. Desnoods worden de wijzigingen die al zijn uitgevoerd 
in het .edb bestand ongedaan gemaakt. Op die manier wordt er gezorgd voor een 
consistente databank.  

In principe blijft de lijst met transaction logs altijd aangroeien. De beste manier om 
transaction logs te verwijderen, is een backup maken van de databank. Een backup 
verwijdert automatische de transaction log bestanden die niet meer nodig zijn.  

3. Database availability groups 
Database availibility groups (DAG) bestaan sinds Exchange 2010. Mailbox servers worden in 
database availability groups gezet. DAGs vormen een replicatiegroep. Die groep kan 
maximaal 16 servers bevatten die allemaal tot hetzelfde domein moeten behoren. Ze 
mogen ook geen domain controllers zijn. De servers moeten geconfigureerd zijn met fail-
over clustering. 

Vervolgens kunnen we definiëren welke mailbox databanken gerepliceerd zullen worden 
naar welke server in de database availability groep. De replica wordt continu up-to-date 
gehouden. Wanneer de actieve databank uitvalt, kan één van de replica’s geactiveerd 
worden. Op die manier is er een minimale tijd dat postbussen onbeschikbaar zijn.  

Continuous replication werkt volgens het principe dat er eerst een beginkopie van de 
databank op een server wordt gezet. De wijzigingen worden overgebracht door de 
transaction log bestanden, die alle wijzigingen bevatten,  te repliceren. De standaardpoort 
voor replicatie is 64327.  

Eén van de verbeteringen in Exchange 2016 ten opzichte van de vorige versie is dat de index 
die wordt gemaakt om te zoeken vroeger altijd op de actieve kopie werd gemaakt. Wanneer 
replica en actieve kopie via een trage WAN link verbonden waren, had dit gevolgen voor de 
performantie. Vanaf Exchange 2016 wordt een index altijd opgebouwd met data van de 
lokale kopie.  

Een database availability group wordt gedefinieerd via de Servers categorie in het Exchange 
Admin Center via de Database Availability Groups tab.  

4. Mailbox databanken beheren 
Een nieuwe mailbox databank wordt gemaakt in Exchange Admin Center via Servers-
Database. Bij de creatie van de databank moeten we een naam geven, de server waarop de 
databank wordt geïnstalleerd en het pad voor het .edb bestand en de log bestanden. 
Aangezien het standaard pad verwijst naar een subdirectory van de installatiedirectory is 
het meestal een slecht idee om die locatie niet te wijzigen. We hebben ook de mogelijkheid 
om de databank ineens te laden (mount).  

In de management shell zullen we het volgende commando gebruiken: 

New-MailboxDatabase -Name 'VIP Users' -EdbFilePath 
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'C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Mailbox\VIP Users\VIP 

Users.edb' -Server MyServer.Contoso.com 

Mount-Database -Identity 'VIP Users' 

We zien hier dat we twee commando’s nodig hebben, namelijk om de databank te creëren 
en om ze te laden. 

Wanneer we achteraf de bestanden willen verplaatsen, kan dat eenvoudig via de 
management shell: 

Move-DatabasePath -Identity 'VIP Users' –EdbFilePath 'D:\VIP\VIPs.edb' 

Move-DatabasePath -Identity 'VIP Users' -LogFolderPath D:\VIP\Logs 

Om het .edb bestand te verplaatsen, moeten we de naam van een bestand geven. Voor de 
transaction logs definiëren we een directory.  

Wanneer we de eigenschappen van een Mailbox databank bekijken, zien we vier 
onderverdelingen: general, maintenance, limits en client settings. 

Het General tabblad bevat algemene informatie over de databank zoals de naam en de 
status (bijvoorbeeld “mounted”). We vinden hier ook terug wanneer de databank laatst 
gebackupt werd. 

We kunnen die informatie ook opvragen via: 

Get-MailboxDatabase 'VIP Users' -Status 

Figuur 28. Nieuwe databank maken 
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In het Maintenance tabblad vinden we instellingen terug die met het onderhoud te maken 
hebben: 

• Journal recipient: de journal recipient zal een kopie van alle mails ontvangen die naar 
de mailboxen in deze mailbox databank worden gestuurd.  

• Het Maintenance schedule bepaalt de periode dat online maintenance kan 
gebeuren.  

• Enable Background Database maintenance zal continu de databank controleren op 
corruptie 

• Don’t mount this database at startup kan handig zijn wanneer een Exchange server 
meerdere malen moet herstart worden. We verliezen dat niet elke keer tijd omdat 
de databank moet ingeladen worden. 

• This database can be overwritten by a restore zorgt ervoor dat we via een restore 
van een backup de databank bestanden kunnen overschrijven.  

• Enable circular logging zorgt ervoor dat dat transaction log bestanden automatisch 
worden verwijderd (zonder dat er eerst een backup moet gemaakt worden). Het kan 
soms interessant zijn wanneer een databank verplaatst wordt. Er worden dan veel 
transaction log bestanden gegenereerd en men zou problemen kunnen krijgen met 
de vrije schijfruimte.  

 Het tabblad Limits bepaalt de standaard grootte van de mailboxen in deze mailbox store. 
We kunnen drie niveaus instellen: 

• Warning: (default = 1.9 GB) gebruikers zullen een mail krijgen met de waarschuwing 
dat hun mailbox bijna vol is 

• Prohibit send at (default = 2GB): gebruikers zullen geen nieuwe mails kunnen 
versturen of antwoorden op bestaande mails eenmaal deze grens bereikt is 

Figuur 29. Database maintenance 
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• Prohibit send and receive (default = 2,3 GB): gebruikers zullen ook geen mails meer 
kunnen ontvangen. Ze kunnen nog wel mails lezen. Gebruikers die een mail sturen 
naar deze mailbox zullen de melding krijgen dat de mailbox vol is. 

• Keep deleted items (default=14 dagen): tot veertien dagen nadat een mail 

verwijderd is, kan de gebruiker die nog terughalen 

• Keep deleted mailboxes (default=30 dagen): wanneer een mailbox door een 
beheerder gedisabled wordt, kan de mailbox nog gedurende 30 dagen worden 
teruggezet 

• Warning message interval: de test of een mailbox warning limiet overschreden heeft. 
Alleen dan zullen warning berichten verstuurd worden. 

De laatste tab wordt gebruikt om te definiëren welk offline address book er gebruikt wordt 
voor de mailboxen in deze databank. Standaard wordt het default offline address book 
gebruikt dat de globale adreslijst bevat.  

Figuur 30. Limieten op de Mailbox store 

Figuur 31. Settings voor offline address boek 
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Hoofdstuk 8.  Internet en client protocollen 

1. Inleiding 
Een exchange server moet op verschillende manier toegankelijke zijn. Gebruikers moeten 
hun e-mails kunnen beheren via een client (outlook, outlook on the web, internet mail 
clients). Maar er moeten ook mails kunnen verstuurd en ontvangen worden naar en van 
andere servers. Het standaard protocol dat gebruikt wordt om mails te versturen is SMTP. 
Dat geldt zowel tussen twee servers als tussen een internet client en een server. Outlook en 
Outlook on the web zijn de twee clients die geen SMTP gebruiken om mails te versturen 
naar Exchange.  

Exchange wordt meestal niet gebruikt met gewone Internet mailclients. Daarvoor is Outlook 
of Outlook on the web veel te goed geïntegreerd met Exchange. Maar wanneer men een 
website heeft die mails verstuurt naar gebruikers die hun paswoord vergeten zijn, is dat ook 
een internet client die gebruik zal maken van SMTP.  

Outlook kan gebruik maken van twee protocollen om verbinding te maken met mailboxen 
op Exchange, namelijk Outlook Anywhere en MAPI over http. Om free/busy informatie en 
mailtips op te vragen gebruiken outlook clients Exchange Web Services (EWS). Dat protocol 
wordt ook gebruikt door Outlook op Mac om informatie over mailboxen op te vragen. Het is 
ook het standaard protocol voor third party tools die Exchange aanspreken. Om te weten 
waar de mailbox van een gebruiker staat op basis van het e-mail adres gebruikt outlook de 
Autodiscover service. Mobile devices gebruiken ActiveSync om connectie te maken met 
mailboxen.  

2. Outlook clients 
Outlook is al heel lang de belangrijkste client voor Exchange. Er is in de loop der jaren echter 
heel wat veranderd wat de verbinding betreft tussen Exchange en Outlook. Een belangrijke 
verbetering was bijvoorbeeld dat de configuratie van outlook automatisch kan gebeuren via 
AutoDiscover. In Exchange 2016 is het nog de enige manier waarop een Outlook client 
connectie kan maken met de server.  

Eén van de redenen waarom de configuratie geautomatiseerd is, is dat outlook meerdere 
verbindingen moet maken met Exchange. Er moeten niet alleen mails kunnen worden 
gelezen, maar er moet ook een offline address book kunnen worden gedownload en er 
moet ook gekeken kunnen worden wanneer iemands agenda bezet is (free/busy lookup). Al 
die informatie wordt door de Autodiscover service in een XML-bestand gezet. Externe 
Outlook client  zoeken de autodiscover service op in DNS op basis van het e-mail adres van 
de gebruiker. Men moet in het e-maildomein een A-record toevoegen met als naam 
autodiscover die verwijst naar het publieke IP-adres van de Exchange server. Vanaf 
Exchange 2010 kunnen we ook gebruik maken van SRV records.  



MS Exchange Server 2016 

βeta VZW (www.betavzw.org)  Pagina 57 
  

Men kan op de client bekijken welke informatie er door de autodiscover service wordt 
verstuurd door de control-toets ingedrukt te houden terwijl men met de rechtermuisknop 
op het outlook icoontje klikt in het notification gebied van Windows. Kies vervolgens 
“Automatische E-mail configuratie testen”. De volgende stappen worden uitgevoerd tijdens 
de test: 

1. Een LDAP search voor alle SCP objecten in de forest (zie later). De resultaten worden 
gesorteerd volgens site. 

2. Outlook probeert een connectie te maken met de URL die gedefinieerd is in de 
ServiceBindingInformation 

3. De client ontvangt het XML bestand met de informatie. 

Voor externe clients gebeurt er iets gelijkaardigs: 

1. De client probeert een connectie te maken met een Active Directory Domain 
controller, maar dat lukt niet 

2. De client voert een DNS lookup uit voor contoso.com. Wanneer dat niet lukt wordt 
er gezocht naar autodiscover.contoso.com.  

3. De client meldt zich aan en haalt autodiscover.xml op.  

Microsoft heeft een website waar men de externe configuratie van een Exchange 
organisatie kan testen: de Microsoft Remote Connectivity Analyzer tool( (Microsoft, 2017). 

Eenmaal dat Outlook geconfigureerd is, wordt er een connectie gemaakt met de Exchange 
server via MAPI over HTTP. Dit protocol wordt ondersteund vanaf Outlook 2010. We kunnen 
het gevolg van de werking van de AutoDiscover service zien bij de installatie van een nieuwe 
outlook account. We moeten alleen een e-mail adres ingeven (administrator@contoso.com) 
en krijgen als we geluk hebben het volgende scherm te zien: 

Figuur 32. Succesvolle outlook configuratie 
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Autodiscover wordt niet alleen door outlook clients gebruikt. Ook servers gebruiken 
autodiscover om bijvoorbeeld informatie te zoeken voor Outlook on the web clients. 

2. A. Werking van autodiscover 
Het basiselement van een autodiscovery service is het Service Connection Point Object (SCP) 
in Active Directory. Elke mailbox server creëert een SCP-object in de Configuration partitie 
van het domein waar de server lid van is. Dat SCP object gemaakt op de volgende locatie: 

CN=MailboxServer,CN=Autodiscover,CN=Protocols,CN=Mailboxserver,CN=Servers, 

CN= Exchange Administrative Group(FYDIBOHF23SPDLT),CN=Administrative 

Groups,CN=First Organization,CN=Microsoft Exchange,CN=Services, 

CN=Configuration,DC=contoso,dc=com 

Het SCP object dat op die locatie gemaakt wordt heeft onder meer de volgende 
eigenschappen: 

• objectClass is serviceConnectionPoint. Op die manier kan het object gemakkelijk 
gevonden worden via LDAP 

• serviceClassName is ms-Exchange-AutoDiscover-Service. Met de combinatie van 
objectClass en serviceClassName kunnen alle SCP entries worden opgevraagd zonder 
de servernaam waar het SCP object naar verwijst gekend moet zijn. 

• serviceBindingInformation verwijst naar het Autodisover.XML bestand dat door 
client moet worden opgehaald 

• keywords bevatten onder meer de Site zodat client op zoek kunnen gaan naar SCP 
objecten die verwijzen naar servers die dichtbij zijn. 

Wanneer een mailboxserver van site verandert, zal het overeenkomstige SCP object niet 
automatisch worden aangepast. Dat moet men doen via de Exchange Management Shell: 

Set-ClientAccessService SERVER -AutoDiscoverInternalUri 

https://mail.contoso.com/Autodiscover/Autodiscover.xml  

-AutoDiscoverSiteScope “Site1”, “Site2” 

Opmerking: een mailboxserver kan ook verantwoordelijk zijn voor meerdere sites. 

Een SCP object kan alleen gebruikt worden door clients die toegang hebben tot een domain 
controller. Een outlook client die zich buiten het interne netwerk bevindt, kan meestal geen 
connectie maken met een domain controller. In dat geval wordt de DNS infrastructuur 
gebruikt. Een client zal de volgende DNS lookups uitvoeren om de autodiscover informatie 
te vinden voor het maildomein contoso.com: 

1. Een A of CNAME voor contoso.com. De client probeert 
https://contoso.com/Autodiscover/Autodiscover.xml 

2. Een A of CNAME voor autodiscover.contoso.com. De client probeert 
https://autodiscover.contoso.com/Autodiscover/Autodiscover.xml 

3. Een SRV record voor autodiscover._tcp.contoso.com. Een SRV record bevat het 
poortnummer (443) en naam van de host die de service aanbiedt (bijvoorbeeld 
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mail.contoso.com). De client probeert 
https://mail.contoso.com/Autodiscover/Autodiscover.xml. 

Autodiscover informatie wordt opgevraagd via een beveiligde verbinding (SSL/TSL of Secure 
Sockets Layer/Transport Layer Security). Dat wil zeggen dat er een certificaat geïnstalleerd 
moet zijn op de server.  

2. B. Certificaten  
Met behulp van een certificaat wordt er een beveiligde connectie opgezet tussen twee 
machines over een onbetrouwbaar netwerk. Dat wil zeggen dat het verkeer tussen beide 
machines geëncrypteerd wordt zodat het alleen leesbaar is door de twee machines en door 
niemand anders. 

Dat is echter niet de enige bedoeling van een  certificaat. Met behulp van een certificaat kan 
ook de identiteit vastgesteld worden van de andere partij. Communicatie kan immers 
geredirect worden naar een andere machine. Het is dus niet alleen de zaak om informatie 
veilig te versturen naar een machine, we moeten ook zeker zijn dat ze bij de juiste 
bestemmeling terechtkomt.  

Exchange maakt net zoals andere SSL/TLS systemen gebruik van de X.509 certificaat 
standaard. X.509 werkt met private key cryptografie. Het biedt een oplossing voor het 
probleem dat we een encryptiesleutel moeten kunnen uitwisselen over een onveilige 
netwerkverbinding. Met “onveilig” bedoelen we dat we ervan uit moeten gaan dat er 
iemand het netwerkverkeer kan onderscheppen. De encryptiesleutel eerst over het netwerk 
versturen en vervolgens met beide machines die sleutel gebruiken is geen optie. Vanaf het 
moment dat we de sleutel versturen, moeten we ervan uitgaan dat een derde partij die 
sleutel ook heeft.  

X.509 lost dit op via een private-public sleutelpaar. Stel dat computerA op een veilige 
manier informatie wil ontvangen van computerB. ComputerA heeft een public-private 
sleutelpaar gegenereerd. Eigen aan public en private sleutels is dat informatie die 
geëncrypteerd is door de public key alleen kan gelezen worden met de private key en 
omgekeerd.  

1. ComputerB heeft de public key van computerA te pakken gekregen op één of ander 
manier. Het is eigen aan een public key dat die vrij toegankelijk is voor iedereen. De 
key kan opgestuurd zijn via e-mail, maar kan ook afkomstig zijn van een publieke 
website. 

2. Met behulp van de public key encrypteert computerB de informatie (bijvoorbeeld 
een paswoord). De geëncrypteerde informatie wordt via het onbetrouwbare 
netwerk verstuurd. Er kunnen nog partijen zijn die de public key van computerA te 
pakken hebben gekregen, maar ze kunnen die niet gebruiken om de geëncrypteerde 
informatie te lezen. Daarvoor hebben ze de private key nodig. 

3. De geëncrypteerde informatie komt aan bij computerA. Aangezien computerA de 
private key heeft die bij de public key hoort, kan de informatie gedecrypteerd 
worden.  
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In de praktijk zal het echter niet op deze manier verlopen omdat encrypteren en 
decrypteren met public-private keys relatief traag gaat. Het proces dat net beschreven werd 
zal dus niet gebruikt worden om informatie door te sturen, maar om een symmetrische 
sleutel op een veilige manier van computerB naar computerA te krijgen. Vanaf dat moment 
beschikken beiden over dezelfde sleutel (en zijn ze de enigen die de sleutel hebben) en 
kunnen ze via symmetrische encryptie informatie uitwisselen. Symmetrische encryptie is 
veel efficiënter dan de asymmetrische public-private key encryptie.  

Volgens een gelijkaardig proces kan computerB ook de identiteit van computerA vaststellen. 
We gaan er hierbij van uit dat computerB de public key van computerA heeft en ook zeker is 
dat de public key bij computerA hoort. Hoe we daar zeker van kunnen zijn, komt later aan 
bod.  

1. ComputerB stuurt een willekeurige tekst naar computerA 
2. ComputerA encrypteert die tekst met zijn private key en stuurt de geëncrypteerde 

tekst terug naar computerB. Iedereen kan die tekst lezen omdat we ervan uit kunnen 
gaan dat iedereen de public key heeft. Maar een willekeurige tekst is geen 
belangrijke informatie 

3. ComputerB decrypteert de tekst met de public  key van computerA. Wanneer de 
tekst overeenkomt met de tekst die oorspronkelijk is doorgestuurd, is er bewezen 
dat computerA de private key bezit die bij de public key hoort. 

Er zitten nog wel enkele gaten in dit verhaal. Hoe kan computerB bijvoorbeeld zeker zijn dat 
de public key werkelijk bij computerA hoort. Of, anders gesteld, hoe krijgt computerB de 
juiste public key te pakken. De key opvragen bij computerA is natuurlijk geen optie. 

Het antwoord hierop is dat we daar met twee partijen nooit uitkomen. We hebben een 
derde partij nodig die door computerA en computerB vertrouwd wordt: de certification 
authority (CA). De taak van een certification authority kan vergeleken worden met de taak 
die vervuld wordt door de overheid wanneer het gaat over het uitreiken van 
identiteitskaarten. Een identiteitskaart is een bewijs dat de gegevens op de kaart horen bij 
de foto die op de kaart staat. Bij het uitreiken van de kaart wordt dit gecontroleerd door de 
ambtenaar op het gemeentehuis. Een identiteitskaart is ook een beveiligd document. 
Eénmaal dat het is uitgereikt, kan het moeilijk gewijzigd worden. Men mag er dus vanuit 
gaan dat de gegevens op elke identiteitskaart juist zijn. Ze zijn geverifieerd door een 
betrouwbare partij en er is achteraf niet mee geknoeid. 

Een certificaat is de elektronische versie van een identiteitskaart. Meestal wordt het niet 
uitgereikt door de overheid, maar door een commerciële organisatie: Verisign, Globalsign 
(het vroegere Belsign, opgericht door de Federatie van de kamers van koophandel in België), 
Thawte, … Belangrijk voor deze organisaties is dat ze geregistreerd worden in de 
verschillende besturingssystemen (Windows, Mac, Linux, …). Je kunt een lijst van de 
geregistreerde Certification Authorities terug in de browser. Er is ook een mogelijkheid om 
een CA te creëren in Windows. Het probleem zal dikwijls zijn dat die niet altijd geregistreerd 
is in de clientmachines.  
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Wanneer we een server toegankelijk willen maken via HTTPS, moeten we een certificaat 
aanvragen bij een certification authority. Dat houdt in dat we 

1. Een private-public keypaar moeten genereren. 
2. De public key tezamen met informatie over onze identiteit moeten versturen naar de 

CA. Die informatie bevat onder meer je naam, adres en de URLs van de website 
waarvoor het certificaat wordt aangevraagd. Die URL noemt men ook de Subject 
Name (SN).  Aangezien een website via meerdere URLs kan aangesproken worden, 
kan men ook meerdere alternatieven invullen: de Subject Alternative Names (SAN) 

3. De CA wordt verondersteld de identiteit te controleren. Wanneer dit in orde is (en 
we betaald hebben) stuurt de CA een certificaat op. In dit certificaat zit de public key 
die we hebben doorgestuurd, de informatie over de identiteit, waarvoor het 
certificaat kan gebruikt worden, de SANs en een geldigheidsdatum. 

4. Tenslotte moeten we dit certificaat installeren op de server.  

Technisch is een certificaat alle informatie (public key, identiteit, SN, …) geëncrypteerd met 
de private key van de CA. Wanneer we spreken over een CA die geregistreerd is in een 
besturingssysteem, wil dat zeggen dat het certificaat van de CA (die de public key van de CA 
bevat) geïnstalleerd is in het besturingssysteem.  

Wanneer iemand via HTTPS wil surfen naar onze website zal zijn browser ons certificaat 
opvragen. De client controleert nu eerst of onze server de private key heeft die bij het 
certificaat hoort door een willekeurige tekst te laten encrypteren. Wanneer de 
geëncrypteerde versie niet kan gelezen worden met onze public key is er een probleem en 
zal de client de connectie weigeren.  

Wanneer deze test succesvol is, worden er nog enkele extra testen uitgevoerd: 

1. Is het certificaat uitgegeven door een vertrouwde CA? 
2. Is het certificaat nog steeds geldig? 

Figuur 33. Een klein deel van de CA's die vertrouwd worden 
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3. Komt de URL waar naartoe gesurft is overeen met de Subject Name/Subject 
Alternative Names in het certificaat? 

Wanneer één of meerdere van deze testen niet lukt, zal de browser een waarschuwing 
geven. De gebruiker kan dan zelf kiezen of hij de connectie toch  nog wil maken.  

Een typisch certificaat bevat de volgende informatie: 

• Subject Name: de naam van de entiteit waarvoor het certificaat geldt. Die kan in 
X.500 formaat zijn of in DNS formaat 

• Subject Alternative Name: eventuele bijkomende namen voor dezelfde entiteit.  

• Common Name: een gemakkelijke naam voor het certificaat 

• Issuer: de CA die het certificaat heeft uitgereikt. Dit kan een root CA zijn of een 
intermediate CA. Een intermediate CA heeft een eigen certificaat dat gevalideerd 
(“ondertekend”) is door een andere CA. Een root CA heeft een eigen certificaat dat 
door de CA zelf is ondertekend.  

• Serial number: een uniek nummer waarmee het certificaat gemakkelijk kan 
teruggevonden worden. In een certificate revocation list (CRL). Omdat er soms 
dingen kunnen mislopen bij het uitreiken van een certificaat, publiceren CA’s 
certificate revocation lists. Dat zijn lijsten van uitgereikte certificaten waar iets mis 
mee is en die niet vertrouwd mogen worden. Outlook bijvoorbeeld probeert de URL 
waar de CRL gepubliceerd is te contacteren om te kijken of er niets mis is met een 
certificaat. 

• Thumbprint: een hash van de informatie in het certificaat. Exchange server gebruikt 
de thumbprint om certificaten te identificeren 

• Valid From/To: de periode waarin het certificaat geldig is.  

• Public key: de public key van de aanvrager. De aanvrager moet de bijbehorende 
private key hebben, anders is het certificaat onbruikbaar.  

2. C. Certificaten voor autodiscover 
Alhoewel we in Windows certificaten ook kunnen installeren via Internet Information Server 
(IIS), moeten de certificaten die gebruikt worden door Exchange  geïnstalleerd worden via 
het Exchange Admin Center of de Exchange Management Shell.  

Omdat het onmogelijk is om Exchange te gebruiken zonder certificaat, wordt er bij de 
installatie automatisch ook een certificaat gegenereerd en geïnstalleerd. Omdat voor dit 
certificaat geen CA gecontacteerd wordt, is dit een self-signed certificaat. De exchange 
server is dus zijn eigen certification authority. Dat maakt het certificaat onbruikbaar voor 
productieservers aangezien de exchange server nergens vertrouwd wordt als CA.  

Om een geldig certificaat te kunnen aanvragen voor Exchange, moeten we weten voor 
welke URL’s een certificaat moet worden aangevraagd. Dikwijls zal dit voor een 
autodiscover URL zijn en voor een mail URL, bijvoorbeeld autodiscover.contoso.com en 
mail.contoso.com. We zouden mail.contoso.com kunnen gebruiken als Subject Name en 
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autodiscover.contoso.com als Subject Alternative Name. Wanneer we bijkomend ook een 
ander intern domein hebben, zullen dit  extra SANs worden. 

Certificaten in Exchange kunnen in EAC aangevraagd worden in de Servers categorie. 
Exchange zal op basis van het soort certificaat dat we willen aanvragen een aantal SANs 
voorstellen. 

We kunnen deze lijst aanpassen wanneer er nog bijkomende domeinen moeten gebruikt 
worden die de Exchange server niet heeft kunnen ontdekken. In de wizard moet er verder 
nog informatie over de organisatie die het certificaat aanvraagt worden meegeven en een 
plaats waar het certificate request bestand moet worden bewaard. We kunnen de request 
natuurlijk uitvoeren via EMS: 

$Data = New-ExchangeCertificate -GenerateRequest -SubjectName "c=Server, 

o=Contoso, cn=mail.contoso.com" -DomainName contoso.com 

–PrivateKeyExportable $true 

In tegenstelling tot vroeger kunnen we geen bestandsnaam meer meegeven. Dat heeft te 
maken met het feit dat het commando remote wordt uitgevoerd. Het pad zou verwijzen 
naar de remote server waardoor het moeilijk toegankelijk zou zijn. We bewaren het 
resultaat dus in een variabele $Data. 

Vervolgens kunnen we de inhoud van de $Data variabele bewaren in een bestand: 

Set-Content -path “c:\cert.req” -Value $Data 

Het bestand cert.req moet opgestuurd worden naar de CA. Wanneer je een antwoord 
terugkrijgt, kan de request verder afgewerkt worden. Naast de naam van aanvraag kunnen 
we op de Complete knop klikken en het bestand van de CA uploaden.  

In EMS doen we dat met het volgende commando: 

Figuur 34. Mogelijke SANs 
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Import-ExchangeCertificate -FileData $(Get-Content -Path c:\CertImport.pfx 

-Encoding byte) -Password:(Get-Credential).password 

De output van dit commando is de Thumbprint van het certificaat. 

Tenslotte moeten we het certificaat nog toewijzen aan bepaalde services. Dat doen we door 
het certificaat te selecteren en op de Edit knop te klikken. We kunnen een certificaat 
registreren voor SMPT, Unified messaging, IMAP, POP3 en IIS(Outlook on the web, Exchange 
Admin Center, Exchange Web Services en ActiveSync). 

In EMS gebruiken we hiervoor het volgende commando: 

Enable-ExchangeCertificate -Thumbprint thumbprint -Services 

SMTP,IMAP,POP,IIS 

De thumbprint hebben we teruggekregen in het vorige commando. We kunnen die ook 
opvragen in EAC. 

3. Outlook on the web clients 
Outlook on the web is erg handig wanneer er geen outlook geïnstalleerd/geconfigureerd is 
op de  computer. Zolang er een moderne browser voor handen is, kan men aanmelden op 
een website en vandaar mails lezen en versturen. In tegenstelling tot vroeger moet men 
geen connectie meer hebben met Internet om Outlook on the web te gebruiken omdat er 
nu gewerkt kan worden met offline access. Om veiligheidsredenen zou een user offline 
access alleen mogen gebruiken wanneer er gewerkt wordt op een betrouwbare computer.  

We kunnen zowel een interne als een externe URL definiëren voor Outlook on the web: 

Figuur 35. Kiezen voor welke services het certificaat moet gebruikt worden. 
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Set-OwaVirtualDirectory -Identity "ServerName/owa (Default Web Site)" -

InternalURL https://Exchange/owa -ExternalURL https://Exchange/owa 

Aangezien het beheer van Exchange ook via een webinterface gebeurt, moet men ook de 
Exchange Admin Center URL configureren. Om het Exchange Admin Center vroeger 
Exchange Control Panel werd genoemd, heet de virtuele directory nog steeds ecp: 

Set-EcpVirtualDirectory -Identity "ServerName/ecp (Default Web Site)" -

InternalURL https://Exchange/ecp -ExternalURL https://Exchange/ecp 

Het aanmelden op Outlook on the web gebeurt via Form based authentication. Er zijn nog 
andere mogelijkheden (Integrated Windows Authentication, Digest Authentication, Basic 
Authentication) maar er geen enkele goede reden om dit te wijzigen.  

Het enige wat men hier zou kunnen wijzigen is het logon formaat. De standaard is het 
formaat Domain\user name. Wanneer het e-mail adres van een gebruiker hetzelfde is als de 
User Principal name is de tweede optie waarschijnlijk handiger. Wanneer men maar één 
domein heeft en de gebruikersnamen uniek zijn, is het eenvoudiger voor gebruikers 
wanneer ze alleen hun gebruikersnaam moeten ingeven zonder domein informatie.  

Via de Outlook Web App policies kan men definiëren wat gebruikers kunnen doen via 
Outlook on the web. Standaard staan al deze opties aan. In de meeste gevallen is er geen 
reden om die mogelijkheden af te zetten. Soms zet men de mogelijkheid om het paswoord 
te wijzigen af maar het nut hiervan is toch maar marginaal. 
 
 
 

Figuur 36. Configuratie voor Outlook on the web 
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De eerste maal dat een gebruiker zich aanmeldt op zijn postbus, moet de taal en de 
tijdszone gekozen worden. 

De gebruiker kan vervolgens een aantal instellingen beheren waaronder bijvoorbeeld de 
taalinstellingen. Dit gebeurt via Instellingen icoontje dat bovenaan in de menubalk staat. 

De taalinstellingen vindt men terug onder Algemeen-Land/regio en tijdzone. 

Onder Instellingen-Snelkoppelingen zijn er ook enkele veel gebruikte opties samengebracht. 

 

Figuur 38. Outlook on the web features 

Figuur 37. Eerste aanmelding Outlook on the web. 

Figuur 39. Menubalk van outlook on the web met notifications, instellingen en help. 
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We kunnen een E-mail handtekening definiëren, bepalen waar het leesvenster moet 
worden weergegeven, of er een voorbeeldvenster moet worden weergegeven, een 
afwezigheidsbericht instellen, eigen regels voor Postvak in maken en definiëren hoe e-mails 
getoond moeten worden. 

4. Mail routing 
Mail routing beschrijft de weg die een mail volgt langs de transport pipeline. De 
voornaamste stappen in mail routing gebeuren allemaal op de Mailbox server. Het is niet 
omdat de Client Access role en de Hub transport role zijn verdwenen, dat ook de services 
niet meer aanwezig zouden zijn. De transport pipeline op de Mailbox servers bestaat uit de 
volgende services: 

• De Front End Transport service. Langs deze service komt alle inkomende SMTP mail 
binnen. Optioneel kan deze service ook gebruikt worden voor uitgaande SMTP mail. 
De Front End Transport service controleert niets en houdt lokaal geen queue bij van 
berichten 

• De Transport service. Deze service komt in grote lijnen overeen met de Hub 
transport server role van Exchange 2010. De transport service handelt alle SMTP 
mails binnen de organisatie af, voert transport regels uit en controleert anti-spam en 
anti-malware inspectie. Wanneer het bericht door al deze testen komt, wordt het in 
de submission queue geplaatst. Een bericht kan ook in de submission queue 
terechtkomen doordat het in de pickup directory is gezet. Dat is bijvoorbeeld een 
manier voor lokale applicaties om berichten te versturen. De categorizer pikt de 
berichten in de submission queue één voor één op. Er wordt nagekeken voor wie het 
bericht bestemd is (recipient resolution). Vervolgens worden ze in de juiste delivery 
queue gezet gebaseerd op hun bestemming. Vanuit de delivery queue worden ze 
afgeleverd bij de Mailbox Transport Delivery service op dezelfde mailbox server, de 
mailbox transport delivery service van een mailbox server die tot dezelfde Database 
Availability Group behoort, de transport service van een mailbox server in een 
andere DAG, Active directory site of forest of naar een send connector of transport 
service op een andere Mailbox server of een Edge Transport Server. De service 
communiceert met de Mailbox Transport service, de transport service op andere 

Figuur 40. Snelkoppelingen in Outlook on the web. 
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mailbox servers, de Front End Transport service en eventueel de Transport service 
op Edge transport servers.  

• De Mailbox Transport service. Deze service bestaat uit twee andere services. Het is 
de enige service die toegang heeft tot de lokale Mailbox databank : 

o Mailbox Transport Submission service. Deze service connecteert met de 
lokale mailbox databank via RPC en haalt berichten op uit de postbussen. De 
berichten worden verstuurt naar de Transport service op de eigen of op 
andere Mailbox servers 

o Mailbox Transport Delivery service. Deze service ontvangt berichten van de 
Transport service op de lokale of op andere Mailbox servers. De berichten 
worden via RPC afgeleverd in de lokale postbussen.  

Zonder Edge transport server wordt mail die binnenkomt van het internet afgeleverd bij de 
Default Frontend receive connector (poort 25) van de Front End Transport service. De Front 
End Transport service stuurt het bericht door naar de Transport service op de eigen Mailbox 
server of op een andere Mailbox server. De Transport service ontvangt deze berichten via 
de Default receive connector (poort 2525). Ze worden verstuurt naar de Mailbox transport 
delivery service die ze aflevert in de lokale mailbox databank.  

Mails tussen servers worden verstuurd via het SMTP protocol. Exchange definieert hiervoor 
send en receive connectors. Een receive connector “luistert” op een bepaalde poort naar 
SMTP connecties. Standaard worden er drie receive connectors gedefinieerd voor de client 
access services op de mailbox server. De transportrole voor deze connectors is 
“Frontendtransport”. 

• Client frontend (poort 587): een connectie die authenticatie vereist en mail relaying 
toelaat. Deze connector kan gebruikt worden door IMAP4/POP3 clients die mails 
willen versturen. Omdat er paswoorden worden verstuurd, moet er een certificaat 
geïnstalleerd zijn voor IMAP/POP. 

• Default frontend(poort 25): een connectie die anonieme connecties toelaat en geen 
relaying toelaat. Deze connector wordt gebruikt door externe mailservers die mail 
versturen naar de Exchange server. 

• Outbound proxy frontend: een connectie die e-mail berichten ontvangt van Mailbox 
servers via poort 717 wanneer bij de send connector de optie “Use outbound proxy” 
ingesteld is.  

Wanneer een webapplicatie mails moet versturen via de Exchange server, zou de applicatie 
in principe een connectie moeten maken met poort 587 en zich aanmelden. In de meeste 
gevallen is dit niet zo eenvoudig. Daarom wordt er dikwijls een extra receive connector 
gemaakt die anonieme relaying toelaat. In dit voorbeeld staat die op poort 2526.  

New-ReceiveConnector -Name "Anonymous Relay" -Usage Custom  

-PermissionGroups AnonymousUsers -Bindings 192.168.1.20:2526  

-RemoteIpRanges 192.168.5.77 –TransportRole FrontendTransport 
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Get-ReceiveConnector “Anonymous Relay” | Add-ADPermission -User ‘NT 

AUTHORITY\Anonymous Logon’ -ExtendedRights MS-Exch-SMTP-Accept-Any-

Recipient 

Het is het tweede commando dat de anonieme relay instelt. Voor de anonieme gebruikers 
(NT AUTHORITY\Anonymous Logon) wordt de permissie MS-Exch-SMTP-Accept-Any-
Recipient ingesteld. Er is geen controle op de bestemmelingen. Ze worden allemaal 
aanvaard. Omdat een open relay gevaarlijk is omdat hij zo interessant is voor spammers, is 
er een RemoteIPRange ingesteld. Alleen de machine met IP adres 192.168.5.77 kan deze 
receive connector gebruiken.  

Voor de Transport service zijn de volgende receive connectors gedefinieerd (Transportrole is 
Hubtransport): 

• Client proxy(poort 465): connecties die worden doorgestuurd van de Front End 
transport service.  

Internet 

Front End 
Transport 

service 

Transport 
service 

Mailbox 
Transport 

service 

Default frontend(25) 

POP3/IMAP4 
clients 

client frontend(587) 

Outbound proxy(717) 

Client proxy(465) 

Default Port (2525) 
Messages van Front End 
Transport service van 
local en remote mailbox 
servers, Transport 
service van remote 
Mailbox servers, 
Mailbox transport 
service op local en 
remote  Mailbox servers 
en Edge transort servers 

Figuur 41. Mail routing 
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• Default(poort 2525): berichten die binnenkomen van binnen de organisatie van de 
eigen mailbox server of van andere mailbox servers. 

Voor de Edge Transport server is er één receive connector gedefinieerd voor 
binnenkomende mail, namelijk op poort 25.  

5. Send connectors 
Send connectors worden gebruikt om mails te versturen via SMTP. In tegenstelling tot 
receive connectors is een send connector niet gekoppeld aan een bepaalde server. Het is 
eerder een definitie hoe mail verstuurd kan worden dan een poort die we kunnen 
terugvinden in de configuratie van een server. Send connectors worden op organisatie 
niveau gedefinieerd en toegewezen aan een aantal Mailbox servers. Wanneer een send 
connector toegewezen is aan een Mailbox server wordt die machine gebruikt om de mails 
effectief te versturen. 

Send connectors worden in EAC beheerd via Mail Flow-Send Connector. Standaard is er 
geen send connector gedefinieerd in Exchange. Dat wil zeggen dat de Exchange server 
zonder bijkomende configuratie geen mails naar internet kan sturen. 

Een send connector is gekoppeld aan één of meerdere address spaces. Address spaces 
bepalen voor welke e-mail domeinen de send connector zal gebruikt worden om mails te 
versturen. Voor een send connector die standaard gebruikt om mails te versturen naar 
Internet zal dat SMTP:*. Het *-teken staat hier voor alle e-mail domeinen.  

We kunnen een nieuwe Send connector maken via het +-teken. We moeten een naam en 
een Type ingeven voor de Send connector. De volgende types zijn mogelijk: 

• Custom: er zijn geen voorgedefinieerde instellingen. Alle configuratie moet manueel 
gebeuren.  

Figuur 42. De Internet send connector 
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• Internal: Een connector die een verbinding kan maken met een Edge server in de 
DMZ 

• Internet: een connector voor het versturen van mail via Internet 

• Partner: een connector die een beveiligde en geauthenticeerde verbinding zal 
opzetten  

In het volgende scherm kunnen we definiëren hoe mail gerout moet worden. Voor een 
internet connector zal dit meestal gebeuren via een MX record in DNS. Maar we kunnen ook 
smart hosts configureren. Alle mail zal verstuurd worden naar de smart host die 
verantwoordelijk zal zijn voor de verdere verdeling. 

Figuur 43. Een nieuwe Send connector 

Figuur 44. DNS of Smart host 
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Bij een smart host kunnen we ook een authentication mechanisme definiëren. Alleen 
servers die zich kunnen aanmelden, kunnen een connectie maken met de host. We hebben 
de volgende mogelijkheden: 

• None: er is geen authentication. Wanneer de toegang tot de smart host is beperkt 
tot één IP-adres kan dit een valabele optie zijn.  

• Basic authentication: naam en paswoord zijn verplicht. Ze worden als gewone, niet 
geëncrypteerde tekst verstuurd 

• Offer basic authentication only after starting TLS: aanmeldingsgegevens worden 
doorgestuurd, maar pas nadat er een beveilgde connective is opgezet. Er moet een 
server certificaat zijn gedefinieerd op de smart host met de juiste Subject Name. 

• Exchange Server authentication: authentication tussen twee exchange servers  

• Externally secured: de connectie wordt verondersteld beveiligd te zijn via een 
mechanisme dat niet gekend is bij Exchange zoals bijvoorbeeld IPSec , een VPN 
connectie of een netwerk waartoe alleen vertrouwde machines toegang hebben. 

In het Address space scherm kunnen we een nieuw domein toevoegen. Wanneer we een 
connector willen definiëren die mail verstuurt naar Internet zullen meestal de address space 
* gebruiken (alle maildomeinen). 

Tenslotte moeten we nog ingeven door welke Mailbox servers deze connector mag gebruikt 
worden. Wanneer er geen Edge transport server is, zullen dit de enige Exchange servers zijn 
die een uitgaande connectie maken met Internet.  

Wanneer we de connector willen maken via EMS, kunnen we het volgende commando 
gebruiken: 

New-SendConnector -Name 'Internet Connector' -Usage 'Internet' 

-AddressSpaces 'smtp:*;1' -DNSRoutingEnabled $true 

-UseExternalDNSServersEnabled $false -SourceTransportServers 'SERVER' 

6. Remote domains 
Een remote domain definitie bepaalt welke message formatting er gebruikt wordt om 
berichten te sturen naar een domein en hoe out-of-office replies en mail forwards worden 

Figuur 45. Send connector voor alle mail domeinen 
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verstuurd. Exchange 2016 maakt standaard één remote domein aan. We vinden de remote 
domeinen terug bij Mail Flow-Remote domains. De volgende configuraties kunnen 
gebeuren: 

• Instellingen voor Ouf-Of-Office berichten: out-of-office berichten zijn een aanduiding 
voor spammers dat een mailbox ‘live’ is. In moderne versies van Outlook kunnen we 
een onderscheid maken tussen out-of-office berichten voor internen en voor 
externen. In een remote domain kunnen we instellen dat  

o Er geen out-of-office berichten zijn toegelaten 
o Alleen out-of-office berichten voor externen zijn toegelaten 
o Alleen out-of-office berichten voor internen zijn toegelaten 
o Alleen out-of-office berichten voor externen en van oudere outlook clients 

(die het onderscheid tussen intern en extern niet maakten) zijn toegelaten 

• Automatische antwoorden toestaan 

• Automatisch doorsturen toestaan 

Daarnaast kunnen we ook bepalen hoe het zit met Non-delivery reports en delivery reports: 

• Rapporten over uitgevoerde bezorging toestaan 

• Rapporten over niet-uitgevoerde bezorging toestaan 

• Meldingen voor het doorsturen van vergaderingen toestaan 

Tenslotte kunnen we ook nog bepalen of de RTF indeling kan gebruikt worden voor mails en 
welke tekenset gebruikt wordt.  

7. Betrouwbaar e-mail afleveren (Messages in flight) 
Moderne e-mailservers leveren mails niet meer af volgens een fire-and-forget principe: 
vanaf het moment dat de mail is afgeleverd, is het niet meer de verantwoordelijkheid van 
de verzender en kan die de mail vergeten.  

In Exchange 2016 wordt er gebruik gemaakt van shadow redundancy. Een belangrijk begrip 
hierbij is de transport high availability boundary. Alle Mailbox servers in dezelfde DAG 
(Database Availability Group) behoren tot dezelfde transport high availability boundary. 
Wanneer een Mailbox server niet behoort tot een DAG, vormt hij een transport high 
availability boundary met de servers in dezelfde AD site. Het zou vanzelf moeten spreken uit 
de uitleg die nu volgt dat er meer dan één mailbox server aanwezig moet zijn.  

We moeten een onderscheid maken tussen drie soorten verkeer: 

1. Berichten afkomstig van buiten een transport high availability boundary 
2. Berichten bestemd voor servers buiten een transport high availability boundary 
3. Berichten die afgeleverd worden binnen de transport high availability boundary 

Een server die een SMTP connectie heeft met een machine buiten de transport high 
availability boundary contacteert een server binnen dezelfde high availability boundary om 
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een kopie van het bericht te bewaren in de shadow queue. Pas wanneer de shadow server 
aangeeft dat het bericht is bewaard, bevestigt de ontvangende server het bericht en wordt 
de SMTP connectie afgesloten. Binnen een DAG wordt bij voorkeur een shadow server in 
een andere AD site gekozen. Wanneer een bericht succesvol is bewaard in een Mailbox 
databank wordt het uit de shadow queue verwijderd. Het zal verder bewaard worden in 
Safety net.  

Wanneer een bericht wordt verstuurd naar een server die buiten dezelfde transport high 
availability boundary valt, wordt het bericht, na een succesvolle verzending in het Safety net 
geplaatst. De shadow queue bevat messages die nog niet zijn afgeleverd in een mailbox 
databank. Safety net bevat messages die al wel zijn afgeleverd in een mailbox databank (of 
die niet meer onder de verantwoordelijkheid van de huidige transport high availability 
boundary vallen. Safety net houdt de berichten standaard gedurende twee dagen bij op 
twee verschillende plaatsen. 

Safety net wordt gebruikt wanneer een andere databank in een DAG online wordt gebracht. 
Omdat de andere databank misschien nog niet helemaal up-to-date is, wordt aan alle 
mailbox servers gevraagd om hun Safety net informatie opnieuw door te sturen.  

Voor mails binnen een transport high availability group wordt het bericht standaard al op 
twee plaatsen bewaard terwijl het nog niet is afgeleverd.  

8. Problemen bij het afleveren van e-mail 
In feite is het ontvangen van e-mail gemakkelijker dan het succesvol versturen van e-mail. Er 
kunnen immers allerlei dingen mislopen waardoor de ontvangende server de connectie niet 
aanvaardt: 

• Het publieke IP-adres van je mailserver kan op een RBL (realtime blocklist) terecht 
zijn gekomen.  

• Het publieke IP-adres van je mailserver heeft geen overeenkomstige PTR record. 

• Je maildomein heeft geen Sender Policy Framework record in DNS 

• De naam die je server gebruikt om de SMTP connectie te maken (HELO/EHLO 
commando) is ongeldig of komt niet overeen met een DNS record 

Er zijn een aantal dingen die men kan doen om deze problemen te voorkomen: 

• Controleer of je op een spam list staat (www.dnsbl.info). Wanneer dat het geval is, 
zou je informatie moeten kunnen  terugvinden hoe je verwijderd kan worden van die 
lijst. Wanneer je een dynamisch IP adres zou gebruiken, kan dit problematisch zijn. 

• Zorg ervoor dat je een PTR record hebt in DNS. Dat is iets wat op de DNS server van 
je Internet Service Provider moet gebeuren. Dat is immers de eigenaar van het IP-
adres 

• Maak een SPF record aan in je DNS domein. (http://www.spfwizard.net/) Een SPF 
record bevat informatie over welke servers mail mogen versturen voor je e-mail 
domein.  
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Een eenvoudige SPF record die toelaat dat je inkomende mailserver ook mails verstuurt 
voor je domein, ziet er als volgt uit: 

IN TXT "v=spf1 mx -all" 

De optie -all wil zeggen dat alle servers die mail mogen verzenden vermeld zijn. Mail die van 
ergens anders afkomstig is, is niet te vertrouwen. De optie ~all wil zeggen dat mail aanvaard 
mag worden van servers die niet vermeld zijn, maar gemarkeerd moet worden. De optie ?all 
wil zeggen dat de mail van andere servers waarschijnlijk wel aanvaard zal worden.  

Het kan soms interessant zijn om manueel een SMTP connectie te maken vanop de 
Exchange server om te kijken wat er juist misloopt. Hiervoor kan men bijvoorbeeld telnet 
gebruiken onder windows (vetgedrukte tekst wordt door de client ingetypt): 

C:\>telnet andereserver 25 

220 EUR03FT.mail.protection.outlook.com Microsoft ESMTP MAIL Service ready 

at Fri, 31 Mar 2017 14:48:38 +0000 

HELO schoten.be 

250 VE1EUR03FT015.mail.protection.outlook.com Hello [81.241.232.193] 

MAIL FROM: Joske.Vermeulen@schoten.be 

250 2.1.0 Sender OK 

RCPT TO: Marieke.Vermeulen@schoten.org 

250 2.1.5 Recipient OK 

DATA 

354 End data with <CR><LF>.<CR><LF> 

From: "Joske Vermeulen" < Joske.Vermeulen@schoten.be > 

To: Marieke.Vermeulen@schoten.org 

Date: Fri, 31 March 2016 16:49:43 -0200 

Subject: Test message 

 

Hallo Marieke, 

 

Dag, 

 

Joske 

. 

250 Ok: queued as 12345 

QUIT 

221 Bye 

9. Transport rules 
Een transport rule (Mail flow-rules) bepaalt hoe een bericht behandeld moet worden. Ze 
worden bewaard in Active Directory. Transport rules lijken op de inbox rules die men in 
Outlook kan maken. Er zijn echter twee verschillen: 

1. Inbox rules worden meestal door gewone gebruikers gemaakt; 
2. Inbox rules worden toegepast nadat een bericht is afgeleverd in een postbus. 

Transport rules worden uitgevoerd voordat een bericht is afgeleverd.  

Een transport rule bestaat uit drie onderdelen: 
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• Voorwaarden (condition): berichten die aan deze voorwaarden voldoen, zullen 
afgehandeld worden door de transport rule 

• Uitzonderingen(exception): wanneer het bericht onder de uitzonderingen valt, zal 
het toch niet afgehandeld worden door deze regel. Een exception is niet verplicht. 

• Acties (action): bepaalt wat er moet gebeuren met een bericht 

Een voorbeeld van een transport rule zou kunnen zijn: voor alle berichten afkomstig van een 
interne recipient(voorwaarde) tenzij ze naar een interne recipient worden gestuurd 
(uitzondering), voeg een disclaimer toe (actie). 

Naast die onderdelen is er nog een “mode”. Die bepaalt hoe de rule zal worden uitgevoerd: 

• Enforce: gewoon uitvoeren 

• Test with Policy tips: policy tips zijn tips die gebruikers kunnen krijgen bij het 
verzenden van een mail. Acties die tussenkomen in mail delivery worden niet 
uitgevoerd, gebruikers krijgen wel een bericht dat ze een fout hebben gemaakt 
tegen een regel. Dit is alleen mogelijk met Data Loss Prevention. 

• Test without Policy tips: gebruikers zullen niet merken dat de rule ingesteld is. Dit 
wordt meestal gecombineerd met de actie “Generate an incident report” zodat 

Figuur 46. Nieuwe transport rule voor een disclaimer 

Figuur 47. Bijkomende voorwaarden bij een transport rule 
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beheerders kunnen merken dat de rule is uitgevoerd. Een alternatief is een 
“Message trace” (Mail flow-Message trace) 

Bijkomend kunnen we ook nog meegeven vanaf wanneer de rule moet ingaan (en wanneer 
hij eventueel moet stoppen), of bijkomende rules nog moeten worden afgehandeld en of 
het bericht moet weggegooid worden wanneer de rule niet kan worden afgewerkt.  

Voor berichten waarvan de voorwaarden of de uitzonderingen gebaseerd zijn op de 
verzender, kunnen we definiëren hoe de verzender moet opgezocht worden (Header, 
Message envelope of beide). Tot en met Exchange 2013 kon de verzender alleen opgezocht 
worden in de header (From:, Sender:, …). In Exchange 2016 kan men ook informatie uit de 
Message envelope gebruiken. Die wordt typisch ingevuld met informatie van de SMTP MAIL 
FROM-informatie. De envelope-optie kan alleen gebruikt worden voor de volgende 
verzender-voorwaarden en -uitzonderingen: 

• The sender is 

• The sender is a member of 

• The sender address includes 

• The sender address matches 

• The sender’s domain is 
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Hoofdstuk 9.  Monitoring  

1. Logging 
Af en toe gaat er iets mis. De oorzaak kan bij Exchange zelf liggen, bij een administrator die 
een verkeerde configuratie-instelling heeft gedaan, een gebruiker die iets verkeerd heeft 
gedaan of de fout kan ook bij een externe liggen. De eerste stap die men altijd zal moeten 
zetten wanneer een probleem optreedt, is het probleem lokaliseren.  

Exchange kan grote hoeveelheden logs produceren. Die komen terecht in de Logging-
subdirectory van de installatie directory. Dat is één van de redenen waarom we minstens 
30GB aan vrije ruimte nodig hebben op de installatiedisk. We kunnen de loginformatie zelf 
terugvinden in de event logs van windows (Applications en Services logs). 

Er zijn verschillende log levels die zullen bepalen hoeveel informatie er gelogd wordt, 
gaande van Expert naar Lowest (standaard). We kunnen het loglevel instellen via 
PowerShell: 

Set-EventLogLevel -Identity “SERVER\MSExchangeTransport\SmtpReceive” -Level 

High 

In plaats van de logs te doorzoeken, kunnen we ook aan Exchange vragen om zelf de 
problemen te onderzoeken. De Test-ServiceHealth cmdlet test snel of alle noodzakelijke 
services gestart zijn om een Mailbox server. Een ander commando dat hierbij kan helpen is 
Get-ServerHealth: 

Figuur 48. Een overzicht van de verschillende log directories 
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Get-ServerHealth -Identity SERVER | FT Name, AlertValue 

2. Connectiviteit 
Om te kijken of er problemen zijn met een mailbox, kunnen we Test-MapiConnectivity 
gebruiken. We kunnen één mailbox controleren, een mailbox databank of een volledige 
server. Wanneer we de laatste optie kiezen, wordt de connectie met de systeem mailbox 
van elke mailbox databank getest.  

Test-MAPIConnectivity -Server Server 

MailboxServer      Database           Result    Error 

-------------      --------           ------    ----- 

Server1           MailboxDatabase…    Success 

Server1           MailBoxDatabase…    Success 

De cmdlet test niet alleen de Information Store service, maar ook de toegang tot Active 
Directory (ook nodig om als gebruiker aan een mailbox te kunnen) en RPCOverHTTP (het 
protocol dat nodig is om vanop een client connectie te maken.  

Eén van de problemen die we kunnen tegenkomen met een mailbox is dat hij door Exchange 
in quarantaine is geplaatst (een poison mailbox). Wanneer een mailbox drie maal in twee 
uur een crash veroorzaakt van een thread in de Information Store of er vijf threads 
gekoppeld zijn aan de mailbox die “hangen”, zal Exchange de mailbox gedurende 6 uur 
ontoegankelijk maken. Dit gebeurt om de information store te beschermen. Een mailbox die 
threads laat vastlopen, kan immers een gevaar betekenen voor de werking van de 
Information store en ervoor zorgen dat alle mailboxen ontoegankelijk worden.  

Informatie over poison mailboxen wordt bijgehouden in de registry: 
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\<Server Name>\Private-{db 
guid}\QuarantinedMailboxes\{mailbox guid}. Door de registry key te verwijderen, wordt de 
mailbox uit quarantaine gehaald. Na zes uur zal Exchange de registry keys zelf verwijderen.  

3. Mailbox replicatie 
Database Availability Groups zorgen ervoor dat mailboxen op verschillende plaatsen 
bewaard kunnen worden. Daardoor kan een crash van een mailbox server opgevangen 
worden door een andere mailbox server die de taak overneemt. Hierbij is het natuurlijk wel 
belangrijk dat de wijzigingen in een databank gerepliceerd worden naar de andere 
mailboxen in de DAG. Met behulp van Test-ReplicationHealth, kunnen we controleren of er 
geen probleem is met de replicatie: 

Test-ReplicationHealth 

Server          Check                      Result     Error 

------          -----                      ------     ----- 

SERVER   ReplayService                     Passed 

SERVER   ActiveManager                     Passed 

SERVER   TasksRpcListener                  Passed 

SERVER   DatabaseRedundancyCheck           Passed 

SERVER   DatabaseAvailabilityCheck         Passed 
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Eenmaal dat we weten dat er geen problemen zijn met de replicatie, kunnen we de 
databanken zelf controleren: 

Get-MailboxDatabaseCopyStatus | Format-List 

Name,Status,LastInspectedLogTime,ContentIndexState 

Name              Status     LastInspectedLogTime   ContentIndex 

                                                         State 

----              ------     --------------------    ----------- 

MDB001\SERVER     Mounted    1/08/2016 8:44:03 AM   Healthy 

MDB002\SERVER     Mounted    1/10/2016 8:03:24 PM   Healthy 

MDB003\SERVER     Mounted    1/10/2016 8:12:56 PM   Healthy 

4. Mail flow 
De voornaamste taak van Exchange is berichten afleveren. Omdat er zoveel partijen 
betrokken zijn bij het versturen van het bericht, kan dit op vele plaatsen mislopen: 

• De verzender kan een fout maken in het adres van de bestemmeling 

• Er is een configuratiefout in de eigen Exchange server 

• Een transport regel houdt de verzending van het bericht tegen 

• Er is een fout in de DNS-instellingen 

• De netwerkverbinding tussen Exchange en de server van de bestemmeling is 
weggevallen 

• De server van de bestemmeling is ontoegankelijk 

• Er is een configuratiefout gebeurd op de server van de bestemmeling 

• … 

In eerste instantie is het belangrijk om te weten waar de fout zich voordoet: 

• Loopt het mis bij de verzender (fout in het bestemmeling adres) 

• Ligt de fout bij de eigen Exchange server (bijvoorbeeld een transportrule die het 
bericht tegenhoudt of een probleem met de Exchange services zelf) 

• Is er een probleem met de connectiviteit 

• Is er een probleem met de server van de bestemmeling? 

• Is de mail toch binnengekomen maar gemarkeerd als spam 

• ... 

Een cmdlet die kan helpen om te controleren of een mailbox bereikbaar is, is Test-Mailflow. 
Hiermee kan men controleren of mail kan verstuurd worden vanop een mailbox of er mail 
naar een mailbox kan gestuurd worden: 

Test-Mailflow SERVER1 -TargetMailboxServer SERVER2 

Dit commando test of mail kan verstuurd worden van SERVER1 naar SERVER2. Met het 
volgende commando wordt getest of er mail kan gestuurd worden vanop de huidige 
mailboxserver naar het adres jvermeulen@schoten.be 

Test-Mailflow -TargetEmailAddress jvermeulen@schoten.be 
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Het commando controleert of het verzenden van mail gelukt is en ook hoe lang een bericht 
er over heeft gedaan (MessageLatencyTime). 

Wanneer een bericht niet aankomt, kan het zijn dat het in een queue aan het wachten is. 
Om dit te controleren kan men de Queue Viewer gebruiken. Dit is een MMC-snapin die we 
ook terugvinden in het startscherm (Exchange Toolbox). 

In de queue viewer kan men een lijst van de mailqueues opvragen, hun status, of er 
messages in de queue staan en details van het bericht. Wanneer een bericht (tijdelijk) niet 
afgeleverd kan worden, blijft het in de queue staan. De queue zal het later opnieuw 
proberen te verzenden. 

Hoe een queue zich “gedraagt” kunnen we configureren met behulp van de Set-
TransportServer cmdlet. De volgende configuratie-instellingen die van toepassing zijn op 
queues kunnen interessant zijn: 

• DelayNotificationTimeout (dd.uu:mm:ss): wanneer een bericht niet kan worden 
afgeleverd en staat te wachten in een queue, zal de verzender na een tijdje 
gewaarschuwd worden dat het bericht nog steeds niet is afgeleverd. Met optie 
kunnen we die tijd configureren. De standaardwaarde is 4 uur.  

• MessageExpirationTimeout(dd.uu:mm:ss): maximum tijd dat een message in een 
queue zal blijven staan. Wanneer deze tijd verstreken is, krijgt de verzender een non-
delivery report. Dat standaard tijd is 3 dagen. 

• OutboundConnectionRetryInterval(dd.uu:mm:ss): definieert om de hoeveel tijd een 
queue opnieuw een connectie probeert te maken met een andere mailserver nadat 
de transient failure retries achter de rug zijn. De standaardtijd is 10 minuten voor 
een Mailboxserver en 30 minuten voor een Edge transport server.  

• TransientFailureRetryCount: hoe dikwijls moet een queue connectie proberen te 
maken met een andere server nadat de eerste connectie niet gelukt is.  

• TransientFailureRetryInterval (dd.uu:mm:ss): Om de hoeveel tijd moet een queue 
connectie proberen te maken met een andere server nadat de eerste connectie niet 

Figuur 49. Exchange queue viewer 
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gelukt is. Wanneer de queue geen connectie kan maken gedurende 
TransientFailureRetryCount x TransientFailureRetryInterval probeert de queue om 
de OutboundConnectionRetryInterval tijd een connectie te maken.  

5. Message tracking/Delivery reports 
Via message tracking kan men volgen welke weg een bericht heeft gevolgd. Gebruikers 
kunnen dat zelf doen via Outlook on the web, maar ook als administrator kan men message 
tracking rapporten opvragen.  

Via Mail flow-delivery reports kan men ingeven welke mailbox men wil doorzoeken en naar 
wie het bericht zou doorgestuurd of van wie het afkomstig zou zijn. Eventueel kan men ook 
zoekwoorden meegeven die voorkomen in de onderwerplijn. Aangezien een bericht 
verschillende stappen zet bij de bezorging, zal het meerdere malen voorkomen in de lijst, 
telkens met een bepaalde status: 

• SUBMIT: afgeleverd bij een transport server 

• DELIVER: afgeleverd bij een mailbox server 

• RECEIVE: afgeleverd bij de recipient 

• SEND: wanneer het bericht verstuurd is naar een andere server 

We kunnen ook gebruik maken van de Powershell. Hier hebben we wat meer 
mogelijkheden. We kunnen bijvoorbeeld een periode meegeven: 

Get-MessageTrackingLog -Server SERVER1 -Start "13/03/2017 09:00:00" -End 

"15/03/2017 17:00:00" -Sender "john@contoso.com" 

De volgende filterparameters worden ondersteund: 

• End: eindtijd van de periode waarin gezocht moet worden 

• MessageSubject: woorden die moeten voorkomen in het onderwerp. Er moeten 
geen wildcards worden meegegeven. Er wordt automatisch gezocht naar delen van 
de tekst. 

Figuur 50. Message tracking 
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• Recipients: één of meerdere (gescheiden door een komma) SMTP e-mail adressen 
van bestemmelingen 

• Sender: mailadres van de verzender 

• Start: starttijd van de periode waarin gezocht moet worden 
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Hoofdstuk 10.  Backup en recovery 

1. Inleiding 
De bedoeling is dat er zo weinig mogelijk data verloren gaan wanneer er iets zou mislopen. 
Tegenover deze bescherming staat er een prijs. En daarom moet men elke recovery 
strategie afwegen tegenover de kostprijs. Wanneer we spreken over backup en restore, zijn 
er om te beginnen twee belangrijke termen waar men over moet nadenken: 

• Recovery Point Objective (RPO): dit bepaalt de hoeveelheid data die maximaal 
verloren mag gaan, uitgedrukt in tijd. Men kan bijvoorbeeld bereid zijn om één dag 
aan mails te verliezen 

• Recovery Time Objective (RTO): bepaalt de tijd dat Exchange onbeschikbaar mag 
blijven.  

Wanneer men over deze twee waarden heeft nagedacht, kan men beginnen met een 
backup schedule. Wanneer de RPO 1 dag is, zal men dagelijks een backup moeten maken. 
Wanneer de RTO 1 uur is en men heeft een kwartier nodig om een nieuwe (virtuele) server 
op te zetten, mag een restore dus maximaal 45 minuten duren. Wanneer men een Exchange 
databank heeft die 1 TB groot is en men kan 500 GB per uur herstellen, zal men niet voldoen 
aan het RTO. De oplossing zal zijn dat men de Mailbox databank uitsplitst over drie mailbox 
databanken zodat men een databank van maximaal +/-340 GB moet herstellen. Men kan 
ook de grootte van de databank verminderen door de tijd dat verwijderde items worden 
bijgehouden korter te maken.  

Vanaf Exchange 2010 heeft Microsoft de Native Data Protection geïntroduceerd. Het 
concept klinkt op het  eerste zicht nogal raar, want het komt erop neer dat men geen 
backups meer maakt. Het concept houdt in dat men zorgt dat men voldoende kopieën heeft 
van de mailbox databanken en van mails. Men moet hierbij een onderscheid maken tussen 
lagged- en non-lagged kopieën. Een non-lagged kopie van de databank is gelijk aan de 
originele versie. Voor een Native Data Protection oplossing heeft men minimaal 3 non-
lagged versies nodig van de databank.  Die worden up-to-date gehouden door ze in dezelfde 
Database Availability Group te zetten. Ze kunnen op RAID-less of JBOD (Just-a-bunch-of-
disks) systemen te staan. Het kunnen dus met andere woorden goedkope storage systemen 
zijn. Ze worden gebruikt wanneer een mailbox databank ontoegankelijk is. 

Een lagged kopie loopt achter op de originele versie. Die kopie moet op een RAID-systeem 
staan. Ze zal gebruikt worden wanneer gebruikers tot de conclusie komen dat ze 
bijvoorbeeld een mail voorgoed verwijderd hebben of bijvoorbeeld agendagegevens hebben 
verknoeid. Een lagged versie zal transaction logs laten cumuleren. De transaction log zal dus 
wel gekopieerd worden naar de server, maar wordt niet toegepast op de databank.  
Wanneer men de databank wil herstellen tot een bepaald tijdstip, moet men de volgende 
acties uitvoeren: 
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1. Gebruik Suspend-MailboxDatabaseCopy om het repliceren en uitvoeren van 
logbestanden te stoppen 

2. Maak eventueel voor de veiligheid een kopie van de databank en de logbestanden 
3. Verwijder alle logbestanden na het tijdstip tot waar je wil herstellen 
4. Verwijder het checkpoint bestand(.chk) 
5. Voor de overblijvende logbestanden uit met eseutil /r E00 /a 
6. De datatabank is nu in een clean shutdown toestand. Maak eventueel een kopie. 
7. Gebruik Move-ActiveDatabase om de actieve databank te wijzigen 

Opmerking: aangezien er geen backups meer worden gemaakt, zullen transaction log files 
standaard niet meer verwijderd worden. De Microsoft Exchange Replication Service zal 
verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van de logbestanden. Pas wanneer een 
logbestand succesvol is gerepliceerd (en uitgevoerd) in alle non-lagged kopieën zal een 
logbestand verwijderd worden. Dit noemt men continuous-replication circular logging. 

Het idee achter Native Data Protection is dat men geen backups meer nodig heeft. Hiervoor 
is meer nodig dan een lagged kopie van de databank: 

• Deleted item retention time: Standaard houdt Exchange deleted items gedurende 14 
dagen bij. De gebruiker kan die zelf terughalen. 

• Nadat een item verwijderd is uit deleted items (of verwijderd is via SHIFT-DEL) wordt 
hij in de Recoverable items gezet. De gebruiker kan een mail terughalen door recover 
deleted items  te kiezen in Outlook en Outlook on the web. Wanneer single item 
recovery geactiveerd is, kan een item zelfs nog worden teruggehaald wanneer hij 
door de gebruiker verwijderd is uit recover deleted items. Recoverable items is ook 
de plaats waar de versies worden bewaard voor in-place  of litigation hold versies 
worden bewaard 

• Mailbox recovery: mailboxen die verwijderd worden, worden standaard nog 30 
dagen bijgehouden 

• Er moeten verschillende  DAG kopieën bestaan (hard drive failure) op verschillende 
servers (server failure) in verschillende sites (site disaster). 

2. Backup maken 
Backups van Exchange mailbox databanken worden gemaakt met behulp van de Volume 
Shadow Copy service. De restore gebeurt standaard op het niveau van de volledige 
databank. Sommige backup oplossingen laten toe om op basis van een volledige backup van 
een databank afzonderlijke items te herstellen (brick level restore). Exchange kan dit zelf 
ook door gebruik te maken van een recovery database. In al deze gevallen heeft men een 
volledige backup nodig van de databank. 

Sommige backup tools laten ook toe om een brick level backup te maken. Dat wil zeggen dat 
de afzonderlijke items in de mailboxen worden gebackupt. Omdat men daarnaast nog 
steeds een volledige backup nodig heeft is deze oplossing minder populair.  

Men kan een VSS backup maken met de Windows Server Backup feature. Zorg ervoor dat je 
de volumes backupt waarop de Exchange data staan. Onder de advanced settings moet je 
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bij VSS Settings de opie “VSS Full backup” kiezen. Dat is de enige optie die de transaction 
logs zal verwijderen. (voor stand-alone databanken waar circular logging niet geactiveerd 
is). 

Naast de VSS backup en de brick level backup, kan men altijd nog een “gewone” backup 
maken van de bestanden. Hiervoor moet men de databank eerst offline nemen. Meestal 
doet men dit wanneer men de bestaande bestanden wil overschrijven door een backup 
terug te zetten op de oorspronkelijke locatie. 

3. Restore uitvoeren 
Het terugzetten van een backup van een Mailbox databank is ingewikkelder dan het maken 
van een backup. Bij het terugzetten kan men kiezen of men de databank terugzet op 
dezelfde locatie of op een alternatieve locatie. Een restore uitvoeren op dezelfde locatie is i 
de meeste gevallen niet aangewezen. Wanneer men het toch doet, maakt men best eerst 
een offline backup van de bestanden.  

Wanneer men een restore uitvoert op de originele locatie zal het recovery process de 
databank terug online brengen. Dat wil zeggen dat afgewerkte transacties die nog niet in 
het databank bestand zijn bewaard zullen worden uitgevoerd en niet afgewerkte transacties 
ongedaan zullen worden gemaakt. Daarom heeft men altijd de transaction log bestanden 
nodig bij een restore. 

Wanneer we de databank restoren naar een alternatieve locatie hebben we nog wat extra 
werk: 

• Open een command prompt en ga naar de directory waar de bestanden teruggezet 
zijn.  

• Gebruik eseutil om de logbestanden uit te voeren: eseutil /r E00 /l <log directory>. 
De optie E00 verwijst hier naar de prefix van de logbestanden 

• Vervolgens kunnen we de nieuwe locatie gebruiken als mailbox databank via Move-
DatabasePath -Identity MBX -EdbFilePath <nieuw database bestand>  -LogFolderPath 
<directory van logbestanden> -ConfigurationOnly $true 
De optie ConfigurationOnly zorgt ervoor dat exchange geherconfigureerd wordt 
zodat de bestanden op de nieuwe locatie gezocht worden. De oorspronkelijke 
bestanden worden niet verplaatst.  

• Vervolgens moeten we aan Exchange duidelijk maken dat er niet moet 
gecontroleerd worden of de bestanden nog de oorspronkelijke bestanden zijn. Door 
het databank pad te wijzigen, staan er immers plots andere bestanden klaar: 
Set-MailboxDatabase -Identity MBX  -AllowFileRestore $true./r         

• Vervolgens kunnen we de databank online brengen: 
Mount-Database Identity MBX 

4. Recovery database en dial tone recovery 
Het concept achter een recovery databank is dat we een restore doen naar een andere 
locatie. Vervolgens brengen we de mailbox databank van de andere locatie online, zonder 
de oorspronkelijke databank offline te nemen. De twee databanken staan dus naast elkaar. 
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We kunnen nu items overbrengen van de ene databank naar de andere. Op die manier 
kunnen we dus afzonderlijke items terugzetten.  

Een recovery databank kan ook gebruikt worden in een dial tone recovery scenario. Het idee 
achter dial tone recovery is dat we gebruikers zo snel mogelijk terug opnieuw de 
mogelijkheid willen geven om mails te versturen om te ontvangen. Ze zullen echter nog 
geen toegang hebben tot het hun oude mails. Wanneer het terugzetten van de mailbox 
databank lang duurt, kan het belangrijker zijn dat ze toegang krijgen tot hun lege postbus 
dan dat ze oude mails kunnen lezen.  

Om een recovery databank te gebruiken gaan we als volgt te werk 

1. Restore de databank bestanden naar een alternatieve locatie 
2. Breng de databank in een clean shutdown toestand met ESEUTIL: 

eseutil /r E00 /l <logdirectory> /d <database directory> 
3. Maak een recovery mailbox databank op de locatie waar de bestanden zijn 

teruggezet: 
New-MailboxDatabase -Recovery -Name RDB -Server SERVER -EdbFilePath 
"E:\Databases\RDB1\DB1.EDB" -LogFolderPath "E:\Databases\RDB1" 

4. Herstart de information store service: 
Restart-Service MSExchangeIS 

5. Mount de recovery databank 
Mount-database RDB 
De databank is niet toegankelijk voor outlook clients 

6. Controleer eventueel of de mailboxen die je wil terugzetten aanwezig zijn 
Get-MailboxStatistics -Database RDB | ft -auto 

7. Gebruik New-MailboxRestoreRequest om een mailbox terug te zetten. In het 
onderstaande voorbeeld wordt de mailbox teruggezet in de archive mailbox 
New-MaiboxRestoreRequest -SourceDatabase RDB -SourceStoreMailbox "Joske 
Vermeulen”  -TargetMailbox “Joske Vermeulen” 

8. Een mailbox restore request wordt uitgevoerd in de achtergrond. We kunnen 
opvragen hoever een request gevorderd is via Get-MailboxRestoreRequest. Na 
afloop kunnen we de request verwijderen.  
Get-MailboxRestoreRequest -Status Completed | Remove-MailboxRestoreRequest 

5. Mailbox database repareren 
De oudste tool om problemen op te lossen met een mailbox store is eseutil. De tool bestaat 
al sinds Exchange 4.0 en kan nog steeds gebruikt worden in Exchange 2016. Eseutil kan 
teruggevonden worden in de bin-directory van Exchange. 

Eseutil werkt op het laagste niveau, namelijk op de mailbox databank bestanden zelf. 
Daarom moeten we in de meeste gevallen de databank eerst offline nemen: 

[PS] C\...Mailbox\mailbox2>Dismount-Database mailbox2  

[PS] C\...Mailbox\mailbox2>eseutil /D mailbox2.edb 
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Via eseutil kunnen de volgende acties ondernomen worden : 

• ESEUTIL /D – defragmenteer de database bestanden 

• ESEUTIL /R – restore database 

• ESEUTIL /G – check database integrity 

• ESEUTIL /K – verify checksums in de database 

• ESEUTIL /P – repair corrupte databases 

• ESEUTIL /M – toon database files’ headers, logs of checkpoint files 

• ESEUTIL /Y – kopieer database files en log files op een efficiënte manier 

• ESEUTIL /C –hard recovery van een database 

5. A. Defragmentatie 
Fragmentatie wil zeggen dat de data niet bewaard worden in een aaneensluitend gebied. 
Dat is in de huidige versie van Exchange geen groot probleem meer. De 
defragmentatiemogelijkheden van eseutil zijn dan ook minder belangrijk dan vroeger. 
Omdat eseutil bij het defragmenteren een nieuwe kopie maakt van de databank door de 
data stap voor stap te kopiëren naar het nieuwe bestand, zal bij een defragmentatie ook de 
lege ruimte wegvallen. Dat kan eventueel handig zijn wanneer je een grote reeks mailboxen 
verplaatst hebt naar een andere databank.  

Je kunt opvragen hoeveel vrije ruimte er aanwezig is in de databank via de powershell: 

Get-MailboxDatabase -Status | ft name,databasesize,availablenewmailboxspace 

Omdat er een kopie wordt opgebouwd van de databank, heb je extra vrije ruimte nodig. In 
principe is een goede richtlijn 110% van de bezette ruimte van de huidige databank. Je kunt 
eventueel ook verwijzen naar een andere disk om het tijdelijk bestand te maken: 

[PS] C:\...\Mailbox\mailbox2>eseutil /d mailbox2 /t \\server\share\dir 

Achteraf kun je de databank terug online zetten : 

[PS] C:\..\Mailbox\mailbox2>Mount-Database mailbox2 

5. B. Reparatie (en recovery) 
Soms is een databank afgesloten in een “dirty shutdown’ status. Het eerste wat men kan 
proberen is een soft recovery. Dat wil zeggen dat de logbestanden worden uitgevoerd: 

SEUTIL /r E00 /l “C:\Program Files\Microsoft\Exchange 

Server\V15\Mailbox\Mailbox2” /d “C:\Program Files\Microsoft\Exchange 

Server\V15\Mailbox\Mailbox2” 

In dit voorbeeld is het prefix van de logbestanden E00. Met /l en /d worden respektievelijk 
de directories van de logbestanden en van het database bestand meegegeven.  
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We kunnen de toestand van de databank achteraf testen met behulp van de optie /MH: 

Eseutil /mh mailbox2.edb 

Wanneer dit niet lukt, kan men eventueel een reparatie proberen uit te voeren. Dit is echter 
een gevaarlijke actie omdat er bij het repareren geen rekening wordt gehouden met de 
informatie in de logbestanden. Het is een soort van ‘ten einde raad’-optie.  

Het repareren van een bestand gebeurt met: 

Eseutil /p mailbox2.edb 

6. New-MailboxRepairRequest 
In vorige versies van Exchange kon men een aantal problemen oplossen met de isinteg tool. 
Tegenwoordig is deze tool vervangen door de PowerShell cmdlet New-
MailboxRepairRequest. Deze cmdlet kan de volgende corrupties detecteren en eventueel 
reparareren: 

• Search folder corrupties (Searchfolder) 

• Aantallen die niet meer kloppen (AggregateCounts) 

• Verkeerde views van folders (FolderViews) 

Het commando kan toegepast worden op een mailbox, maar ook op een mailboxstore. In 
dat laatste geval zullen alle mailboxen gecontroleerd worden. Bijvoorbeeld: 

New-MailboxRepairRequest joske -CorruptionType SearchFolder 
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