PC-ACTIVE WORKSHOP

7 april 2011

Exclusieve
workshop
over ipv6
Door specialist Henk van de Kamer

Nu de wereldwijde voorraad aan ipv4-adressen is uitgeput, komen er steeds
meer vragen over diens opvolger ipv6. In de workshop laten we zien wat
er allemaal verandert, hoe u alvast aan de slag kunt gaan als uw huidige
provider nog niets kan leveren en wat er verder allemaal bij de invoering komt
kijken. In het tweede deel gaan we in op de vragen die deelnemers tijdens
hun aanmelding voor de workshop kunnen stellen. Kortom, een uitgekiende
gelegenheid om u goed te informeren over ipv6.
De workshop is bedoeld voor systeembeheerders of als uw bedrijf geen eigen
systeembeheerder heeft en u zich toch zorgen maakt over wat er allemaal
staat te gebeuren.
Over Henk van de Kamer
Na zijn studie trad Henk als cd-romcoördinator in dienst bij de uitgeverij van
PC-Active. In de afgelopen 16 jaar was hij onder andere systeembeheerder en
op basis van die ervaringen zijn de nodige artikelen verschenen. In 2007 is hij
begonnen met het uitzoeken wat de gevolgen van de invoering van ipv6 voor
met name de thuis- en kleinzakelijke gebruikers betekent en heeft hij zich
ontwikkeld tot expert op het gebied van ipv6.
Inschrijven
Deze workshop vindt plaats in Haarlem op donderdag 7 april 2011. Er zijn
slechts vijfentwintig plaatsen beschikbaar. Wilt u verzekerd zijn van een
plek? Schrijf u dan snel in! Inschrijven kan via www.pc-active.nl/compusers.
Korting voor CompUsers-leden
Meld u aan voor 4 april en ontvang een korting van maarliefst € 30,–!
U betaalt dan slechts € 119,– in plaats van € 149,–.
Programma

15:30u – 15:45u
Koffiepauze

13:00u – 13:30u
Ontvangst met koffie, thee en
broodjes; voorstelronde en uitleg
van het programma

15:45u – 17:00u
Beantwoorden (vooraf)
gestelde vragen deelnemers

13:30u – 15:30u
Introductie en demonstratie ipv6

17:00u – 17:30u
Afsluitende borrel

Kor ting

voor
CompUsers!

Meld u nu aan via
www.pc-active.nl/compusers

