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Exchange 2016, de nieuwe versie van Microsofts on premise messaging-oplossing, wordt naar 
verwachting in het vierde kwartaal van 2015 uitgebracht. Tijdens de TechDays 2015 in Den Haag 
gaf Microsoft ons alvast een voorproefje van de nieuwe functies en belangrijkste wijzigingen. Deze 
kunnen worden ingedeeld in twee categorieën: verbeteringen van de infrastructuur en functionele 
verbeteringen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op die laatste categorie.

Voor wie meteen in het diepe wil duiken en de nieuwe oplossing zelf wil ervaren, is er een preview 
beschikbaar die via de onderstaande link kan worden gedownload. Het advies is om deze versie 
niet in een productieomgeving te installeren, want Microsoft biedt zoals gebruikelijk geen 
technische ondersteuning op previews. 

De Exchange 2016-preview downloadt u hier: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.
aspx?id=48210

Exchange 2016
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Exchange version

Exchange 2007 and earlier versions

Exchange organization coexistence

Not supported

Exchange 2010
Supported with update Rollup 9 for Exchange 2010 SP3 or later on all Exchange 2010 servers in the organization, 
including Edge Transport servers.

Exchange 2013
Supported with Exchange 2013 Cumulative Update 8 or later on all Exchange 2013 servers in the organization, including
Edge Transport servers.

Mixed Exchange 2010 and Exchange 2013 organization Supported with the following minimum versions of Exchange:

 •  Update Rollup 9 for Exchange 2010 SP3 or later on all Exchange 2010 servers in the organization, 
    including Edge Transport servers

 •  Exchange 2013 Cumulative Update 8 or later on all Echange 2013 servers in the organization, 
    including Edge Transport servers

Bouwblokken van de architectuur van Exchange 2016

Door Exchange 2016 ondersteunde co-existence
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Verbeteringen 
van de infrastructuur
Verbetering en verfijning van 
een bewezen ontwerp

Het eerste dat opvalt wanneer we naar de 
technologische architectuur kijken is dat 
Exchange 2016 onder de motorkap sterk op 
Exchange 2013 lijkt. Microsoft introduceerde in 
Exchange 2007, 2010 en 2013 een groot aantal 
architectuurwijzigingen zoals PowerShell en 
aanpassingen van de rollenstructuur, en stopte 
met de Exchange Management Console. 

Voor Exchange 2016 besloot Microsoft om 
de architectuur, die het met Exchange 2013 
afleverde, verder te ontwikkelen en te verfijnen. 
Exchange 2016 heeft daardoor meer weg van 
‘Exchange 2013 service pack 2’ dan van een 
compleet nieuwe versie. En daar is niets mis 
mee, omdat het een verbetering en verfijning 
betekent van een in de praktijk bewezen 
ontwerp. Voor veel gebruikers zou dit kunnen 
betekenen dat ze Exchange 2013 volledig 
overslaan en direct upgraden naar Exchange 
2016 (of ‘Exchange 2013 SP2’, zoals u wilt).

Co-existentie en migratie

Net als bij eerdere versies van Exchange zijn er 
co-existence- en migratie-opties beschikbaar 
voor maximaal twee eerdere versies. Dat 
betekent dat upgrades van Exchange 2010 
naar 2016 worden ondersteund en dat beide 
versies tijdens de migratie tegelijk kunnen 
worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor de 
Outlook-client: binnenkort zal Outlook 2016 
verkrijgbaar zijn, en Exchange 2016 zal dus 
ondersteuning bieden voor Outlook 2010 en 
latere versies. 

Een welkome verandering wat betreft het 
gelijktijdig gebruik van Exchange 2016 en 
oudere versies is dat het niet alleen mogelijk 
is om proxy-serververbindingen in te zetten 
voor clients met oudere versies van Exchange 
(in dit geval Exchange 2010 en 2013), maar 
voor het eerst ook voor recentere versies. Dus 
als Exchange 2016 in uw productieomgeving 

draait en u besluit om in de toekomst over 
te stappen op bijvoorbeeld Exchange 2019, 
de co-existence en migratie sterk worden 
vereenvoudigd doordat clients die naar de 
nieuwe versie worden overgezet verbonden 
kunnen blijven met uw bestaande, ongewijzigde 
Exchange 2016-server tot het moment waarop 
u klaar bent om uw ‘name space’ naar de nieuwe 
server te migreren.

Eén server-rol

Microsoft heeft net als in het geval van Exchange 
2013 (bijna) alle server-rollen (Hub Transport, 
Client Access, Mailbox en Unified Messaging) 
tot één server-rol gecombineerd. Exchange 
2016 gaat daarin nog een stapje verder door 
het verwijderen van de vaak verkeerd begrepen 
en in de praktijk veelal onbenutte front-end 
Client Access Server (CAS)-rol die in Exchange 
2013 werd geïntroduceerd. Dit resulteert in 
één server-rol. Deze gecombineerde aanpak is 
een best practice van Microsoft sinds Exchange 
2010 SP1. 

Exchange 2016 dwingt u om de aanbevolen 
aanpak van Microsoft te volgen, in de hoop 
dat dit de architectuur zal vereenvoudigen 
en zowel de stabiliteit als de prestaties ten 
goede komt. Een van de gevolgen van deze 
beslissing is dat het niet langer mogelijk is om 
op meerdere servers gebruik te maken van 
Windows Network Load Balancing (NLB), het 
ingebouwde load balancing-mechanisme van 
Windows en voor hoge beschikbaarheid is een 
3rd party load balancer nu een vereiste.

Zoals gezegd ‘bijna’ alle server-rollen zijn 
gecombineerd, daarmee verwijzend naar de 
Edge Transport-rol, die nog altijd beschikbaar is 
als afzonderlijke en standalone DMZ-installatie 
als u tot de selecte groep mensen hoort die deze 
functionaliteit nog altijd gebruikt. Ten slotte is 
het ook mogelijk om voor beheerdoeleinden 
alleen de beheertools van Exchange op een 
afzonderlijke pc (Windows 8.1) of server 
(Windows 2012) te installeren.

Exchange 2016 heeft meer 
weg van Exchange 2013 
service pack 2
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Fysiek of virtueel

Sinds Exchange 2010 was het advies van de 
referentiearchitectuur van Microsoft om 
Exchange op fysieke servers te hosten. Dit 
blijft van kracht voor Exchange 2016. De best 
practice voor opslag is om (net als bij Exchange 
2013) gebruik te maken van lokale JBOD en 
een beroep te doen op de native functionaliteit 
van Exchange voor storage fail-over, ‘hot 
replacement’ en redundantie. Hoewel dit prima 
werkt voor grootschalige implementaties 
zoals Microsofts eigen Office 365-omgeving 
en de omgevingen van grote ondernemingen, 
is dit vaak moeilijk realiseerbaar en een 
kostbare ingreep binnen kleinere omgevingen. 
Hoewel virtualisatie niet wordt aanbevolen, 
wordt het gelukkig nog altijd wel toegestaan 
en ondersteund. Deze oplossing geniet 
waarschijnlijk de voorkeur voor de meeste 
gebruikers in het lagere en middensegment. 

Iets wat u in gedachten moet houden wanneer 
u Exchange 2016 virtualiseert, is dat er hogere 
eisen aan de CPU en het geheugen worden 
gesteld dan het geval was bij bijvoorbeeld 
Exchange 2010. Net zoals bij 2010 en 2013 
biedt de (Excel-gebaseerde) Exchange 2016 
Sizing Calculator u goed advies op dit gebied. 
Het resultaat van de sizing kan betekenen 
dat u een groot deel van uw virtualisatie-
infrastructuur volledig aan Exchange moet 
toewijzen. Dit versterkt het argument om 
fysieke servers te gebruiken.

Nuttige functies

Maar eerlijk is eerlijk: Exchange 2016 is meer 
dan een uitbreiding op Exchange 2013. De 
nieuwe versie introduceert een aantal nuttige 
functies. De belangrijkste hiervan zijn:

Ondersteuning voor de File Share Witness bij 
hosting in Azure
Als u voor databaseredundantie gebruikmaakt 
van Exchange Database Availability Groups 

(DAG’s), hebt u een witness-server nodig om 
met zekerheid te kunnen bepalen welke kopie 
van die database in welk datacenter (zoals 
een primaire of uitwijklocatie) moet dienen 
als actieve ‘live’ database. Hiervoor kunt u 
beroep doen op een ‘File Share Witness’, die 
in een ideale wereld in een derde, afzonderlijk 
datacenter zou moeten worden ondergebracht. 
De meeste omgevingen hebben echter geen 
toegang tot een derde locatie. De witness-
server wordt daarom in het primaire datacenter 
ondergebracht. De voor disaster recovery 
noodzakelijke fail-over wordt als gevolg hiervan 
handmatig uitgevoerd. Exchange 2016 biedt 
nu ondersteuning voor het hosten van de 
witness-server in Azure. Dit resulteert in een 
aanmerkelijk krachtiger redundantie-oplossing.

REST API’s
Microsoft heeft een reeks van REST API’s 
geïntroduceerd die de integratie met Exchange 
vereenvoudigen. Dit komt goed van pas als u 
add-ons zoals anti-spam- en videoconferencing-
oplossingen voor Exchange ontwikkelt of 
mogelijkheden voor integratie met een 
ERP-systeem of andere bedrijfsapplicaties. 
Deze REST API’s bieden volop kansen voor 
developers en integrators en zullen uiteindelijk 
de huidige EWS-interface voor integratie gaan 
vervangen.

Verbeterde betrouwbaarheid
Exchange 2016 biedt een aantal technische 
verbeteringen die de repliceerbaarheid 
verbeteren. Dit omvat verbeterd automatisch 
beheer van de schijfruimte die door Exchange 
Replay Logs wordt gebruikt en snellere fail-
over tussen servers ter ondersteuning van 
databases.

Exchange 2016 is meer 
dan een uitbreiding op 
Exchange 2013 
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De functie Clutter
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De belangrijkste veranderingen in Exchange 
2016 zijn functioneel van aard. Er zijn diverse 
verbeteringen aangebracht, en Microsoft heeft 
veel gestroomlijnd en opgeschoond.

On locatie of in de cloud

Iets wat opvalt, is dat sommige functionaliteit 
wel beschikbaar is in de Office 365-cloud, maar 
niet wanneer Exchange 2016 op locatie wordt 
geïnstalleerd. Voorlopig blijft dit beperkt tot 
één functie die je experimenteel zou kunnen 
noemen, maar het maakt wel nieuwsgierig naar 
de plannen van Microsoft met betrekking tot 
toekomstige versies van Exchange Server op 
locatie. Microsoft haast zich echter om klanten 
ervan te verzekeren dat de on premise-versie 
van Exchange in de nabije toekomst niet zal 
verdwijnen, en dat het ondersteuning zal blijven 
bieden aan de omvangrijke installed base.

Onbelangrijke e-mail (Clutter)

Hoewel dit whitepaper in het teken staat van 
het gebruik van Exchange 2016 op locatie, is het 
de moeite waard om te weten wat u niet krijgt, 
maar wel in de cloud-versie te vinden is. De 
‘cloud only’-functie waarover we het hebben, 
wordt ‘Clutter’ (Onbelangrijke e-mail) genoemd. 
Het gaat om een soort van ‘fuzzy logic’ die 
automatisch e-mailberichten identificeert die 
u naar verwachting belangrijk of interessant 
zult vinden. Deze berichten worden zoals 
gewoonlijk aangeleverd naar uw inbox, terwijl 
de oninteressante en onbelangrijke berichten 
automatisch hun weg naar de map ‘Clutter’ 
vinden. Dit maakt ruimte in uw inbox vrij en 
stelt u in staat om uw aandacht op belangrijke 
en urgente zaken te richten. 

Deze functie is in het Office-365-abonnement 
uit te schakelen (voorlopig althans) als u nog 
niet klaar bent om de controle op een dergelijk 
ingrijpende manier uit handen te geven. 
Microsoft wijst erop dat deze functie in de 
praktijk geen haalbare kaart is als Exchange 
2016 op locatie wordt gebruikt. De functie 

gebruikt de omvangrijke computercapaciteit 
van de cloud-infrastructuur van Microsoft — 
niet bepaald iets dat je zomaar even op locatie 
kunt nabouwen.

Nuttige verbeteringen

Terugkomend op het gebruik van Exchange 
2016 op locatie: de nieuwe versie biedt een 
aantal nuttige verbeteringen. De opvallendste 
hiervan zijn:

Zoeken
In eerdere versies van Exchange ontbrak 
het aan consistente zoekfunctionaliteit. 
Microsoft heeft een hoop werk verricht 
om daar verandering in te brengen. De 
eerste verbetering is vereenvoudiging van 
zoekopdrachten op basis van één trefwoord. 
Na een analyse van zoekopdrachten die door 
gebruikers van Office 365 werden uitgevoerd, 
kwam Microsoft namelijk tot de conclusie dat 
de overgrote meerderheid van zoekopdrachten 
op slechts één trefwoord was gebaseerd en vaak 
geen succesvolle zoekresultaten opleverde. 
Het zoeken op basis van één trefwoord is 
nu verbeterd: gebruikers krijgen tijdens het 
typen zoektips aangereikt die aangeven of 
het trefwoord al dan niet zoekresultaten zal 
opleveren. 

Een andere verbetering van de 
zoekfunctionaliteit is de ondersteuning voor 
‘fuzzy’ zoekopdrachten, oftewel zoeken bij 
benadering. Dit houdt in dat de opgegeven 
trefwoorden overal in de resultaten mogen 
voorkomen, dus ook middenin een woord, in 
plaats van dat het zoekresultaat exact met 
de ingevoerde tekens moet beginnen. Een 
andere verandering die de zoekprestaties en 
betrouwbaarheid ten goede komt, is dat de 
gebruikte zoekindex afkomstig mag zijn van 
elke database-lidserver (DAG-copy). Deze 
aanpak waarborgt consistente zoekresultaten, 
zelfs als de zoekindex niet up-to-date is op de 
server waarop uw mailbox wordt gehost.

Functionele verbeteringen

De on-premise-versie van 
Exchange zal in de nabije 
toekomst niet verdwijnen 
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Verbeterde zoekfunctionaliteit:
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Integratie met Skype for Business en 
SharePoint
De volgende mogelijkheden zijn niet 
nieuw, maar zorgen wel voor verbeterde 
integratieondersteuning, ook in het geval van 
hybride clouds en Exchange-installaties op 
locatie. Zo is het mogelijk om in een e-mailbericht 
een link op te nemen naar een document dat 
is opgeslagen in SharePoint of OneDrive in 
plaats van het document zelf te mailen. Dit 
is ook mogelijk als u gebruikmaakt van een 
hybride configuratie met Exchange op locatie 
en SharePoint in de cloud. Deze aanpak zou 
moeten leiden tot een reductie van het aantal 
verzonden bijlagen. Het is zelfs mogelijk om de 
ontvanger van een e-mailbericht automatisch 
toegang te bieden tot een document dat in 
SharePoint is opgeslagen in plaats van het 
document als bijlage te verzenden.

Verbeteringen van Outlook Web App
De OWA-applicaties zijn verder verbeterd 
om de complete pc-ervaring van Outlook nog 
dichter te benaderen. Een welkome verbetering 
is de mogelijkheid om documenten te bewerken 
en uiteindelijk af te drukken in OWA zonder de 
noodzaak om de betreffende client-applicatie 
te installeren. Dit is mogelijk dankzij het 
gebruik van de server-rol ‘Office Web Apps’, 
die vaak in samenhang met SharePoint wordt 
gebruikt voor het weergeven en bewerken 
van MS Office-documenten, en een reeks van 
aanvullende documentformaten, in de browser 
waarin OWA wordt uitgevoerd. Verder wordt 
gebruikgemaakt van thumbnails voor een snelle 
voorbeeldweergave van grafische bijlagen, 
zonder de noodzaak om het bestand te openen.

Een link in een e-mail naar 
een document moet leiden 
tot reductie van het aantal 
verzonden bijlagen 
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Exchange 2016 is duidelijk geen ingrijpend 
herzien product dat in niets meer op zijn 
voorganger lijkt. Tijdens de ontwikkeling lag 
de focus op het verfijnen van de functionaliteit 
die in Exchange 2013 werd geïntroduceerd 
en het toevoegen van mogelijkheden die 
een oplossing bieden voor problemen waar 
gebruikers in de praktijk tegenaan liepen. 
Dit heeft geresulteerd in een oplossing die 
beter aansluit op de wensen en behoeften 
van eindgebruikers en grotendeels dezelfde 
mate van robuustheid biedt die Microsoft in 
zijn cloud-oplossingen heeft ingebouwd. Als u 
momenteel met Exchange 2010 werkt en van 
plan bent om deze oplossing op korte termijn 
te upgraden en daarbij Exchange 2013 over te 
slaan, is Exchange 2016 misschien wel de beste 
oplossing, zeker met het oog op de optimalisatie 
van het stevige technologische fundament dat 
met Exchange 2013 werd gelegd.

Conclusie en advies



Continuïteit in IT

Als innovatieve IT-organisatie met meer dan 20 jaar 
beheerexpertise bij meer dan 450 gerenommeerde 
klanten is SPS één van de belangrijkste spelers in 
de markt. SPS is de ontwikkelaar en leverancier van 
de Business en IT Service Management oplossing 
Gensys™ en aanbieder van de op Gensys gebaseerde 
RES-Q beheerdiensten en Cloudservices.

Gensys Business en IT Service Management Software

Gensys is de multi-tenant IT-beheersoftware voor 
proactief en voorspellend beheer. Met Gensys is de 
IT-infrastructuur continu beschikbaar, is volledig 
inzicht in en grip op de IT mogelijk, worden de IT-
beheerprocessen efficiënt uitgevoerd en zijn de kosten 
voor het IT-beheer structureel lager. 

Een succesvolle en servicegerichte IT-organisatie, die 
aantoonbaar waarde toevoegt aan uw business, wordt 

gerealiseerd met behulp van Gensys.

SPS Continuïteit in IT
Buitenomweg 17
2811 BM Reeuwijk
The Netherlands

Telefoon +31(0)182 302 222
Fax +31(0)182 302 323
info@sps.nl
www.sps.nl | www.gensys.nl | eux.sps.nl


