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Praktische gegevens

Data, tijdstip en plaats

De sessies gaan door op
dinsdag 4, 11, 18, 25 februari,
11, 18 en 25 maart 2014,
telkens van 18.00 tot 21.30 uur. 
Er is een pauze met drank en broodjes voorzien.

KU Leuven Kulak, E. sabbelaan 53, Kortrijk

Inschrijving

Prijs: 800 euro

Hoe: Elektronisch via
http://puc.kuleuven-kulak.be
De uiterste datum voor inschrijving is 28 januari 
2014. 

Indien één deelnemer van een bedrijf of organi-
satie inschrijft voor de volledige opleiding, dan 
wordt aan alle bijkomende, gelijktijdige inschrij-
vingen uit hetzelfde bedrijf, een korting van 20% 
verleend.

Bespaar tot 50% op de deelnamekosten

Als door de vlaamse overheid erkende oplei-
dingsinstelling aanvaarden wij betalingen via 
de KMo-portefeuille. Meer informatie vindt u op 
www.kmo-portefeuille.be.

Attest van deelname 

Als academische bevestiging van uw actieve deel-
name ontvangt u na afloop een attest uitgereikt 
door de KU Leuven Kulak.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be
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2014

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
E. sabbelaan 53 – BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

SeSSIe 6
Draadloze netwerken en infrastructuur  

Dinsdag 18 maart 2014

door dr.ir. Lieven De Strycker, Technologie-
cluster elektrotechniek, KU Leuven@KAHO 
Sint-Lieven 

Inzake draadloze datacommunicatie worden 
er ieder jaar nieuwe technologieën op de 
markt gebracht waardoor het voor de ICT-
verantwoordelijken niet altijd evident is om de 
juiste oplossing te kiezen voor een specifiek 
probleem. Deze sessie wil een gestructureerd 
overzicht van deze mogelijke technologieën 
geven.

• WPAN, WLAN, WMAN, WWAN overzicht
• WPAN (Bluetooth, ZigBee, NFC)
• WLAN

o Spectrum, normen en reglementering
o WLAN IEEE 802.11a,b,g, n…
o PHY: Modulatietechnieken, bandbreedte, 

kanaalcodering
o MAC: Medium Access

• WMAN (Wimax)

SeSSIe 7
Datacenters en clouddiensten  

Dinsdag 25 maart 2014

door ir. Wim Boone, marktexpert datacenters 
en ICT, Ingenium n.v.

Tijdens deze sessie staan we stil bij de vraag 
“to cloud or not to cloud?” en welke impact 
deze beslissing heeft op de infrastructuur.

Enerzijds bespreken we wat er noodzakelijk is 
bij een eigen datacenterinfrastructuur (power 
& cooling), gekruid met heel wat praktijkvoor-
beelden. 

Anderzijds belichten we de impact op uw 
netwerk indien u binnen het bedrijf geen ICT-
infrastructuur uitbouwt maar beroep doet op 
een externe server voor opslag van gegevens. 
Wat als het bedrijf wel LAN storage heeft maar 
toch een hybride-cloud aan het maken is: hoe 
kan ik de cloud-diensten integreren?
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Doelstelling

gestructureerde bekabeling, Ethernet-netwerken 
en protocols, IsDn en sIP telefonie, opbouw van 
de huidige en toekomstige gsM-netwerken en 
datacenters,… zijn infrastructuurelementen die 
aan de basis liggen van onze vaste en mobiele 
netwerken. Wilt u inzicht verwerven in de
netwerken van vandaag én de toepassingen
van morgen? 

Deze geactualiseerde lessenreeks rond net-
werken brengt u een aantal basisbegrippen 
van informatie- en communicatietechnologie 
bij en plaatst de sterk evoluerende technologie 
in het juiste perspectief. U verwerft de nodige 
kennis om verschillende ICt-oplossingen te 
situeren en stelt u in staat om te communiceren 
met potentiële netwerkleveranciers. In het licht 
van de snelle ontwikkelingen rond telecom- en 
datacomnetwerken gaat de lessenreeks in op de 
hedendaagse en toekomstige technologie. 

Doelgroep

Wilt u de huidige mogelijkheden en concrete 
toepassingen op gebied van netwerken, telema-
tica, netwerkbeveiliging,… nader leren kennen? 
De opleiding richt zich op een breed publiek van 
ICt-(project)verantwoordelijken, systeemontwik-
kelaars en -beheerders, technici,… van KMo’s, 
studiebureaus, ICt consultant bureaus, techni-
sche diensten van openbare besturen, hulpverle-
ningsdiensten,… 

Organisatie

Werkgroep It van het Postuniversitair Centrum 
van de KU Leuven Kulak

Netwerken en netwerkapplicaties

SeSSIe 1
Digitale Communicatie:
principes, transmissiemethodes en 
gestructureerde bekabeling

Dinsdag 4 februari 2014

door prof.ir. Filip De Pauw, afdeling Elektroni-
ca, UGent Campus Kortrijk en ir. Wim Boone,  
marktexpert datacenters en ICT, Ingenium n.v

Algemene opbouw van een datacommunica-
tiesysteem aan de hand van een functioneel 
blokschema met aandacht voor signalen en 
spectra:

• spectrum en bandbreedte van een signaal, 
samplen van signalen, kwantificeren van 
signalen, signaal/ruis verhouding

• broncodering, encryptie, kanaalcodering, 
multiplexering en multiple access

• gebruik frequentieband

Hardware voor datatransmissie

• basiseigenschappen van kabels: glasvezel 
en koperkabel

• gestructureerde bekabeling cat 6A, cat 7, 
OM3, OS2,…

• normen voor kabels en installaties (o.a. EN 
50173, EN 50174, …)

Business case

SeSSIe 2 
Netwerkinfrastructuur 

Dinsdag 11 februari 2014

door ir. Andy Van Maele, vakgroep informatie-
technologie, UGent/HUB

Het doel van deze sessie is een beter inzicht 
te hebben rond de werking en de opbouw van 
het Internet met als belangrijkste technologie: 
TCP/UDP, IP en Ethernet.

• Basiswerking van de belangrijkste technolo-
gieën: TCP/UDP transportlaag, IP netwerk-
laag en Ethernet Data Link laag

• DNS, DHCP: twee ondersteunende protocol-
len voor elke IP node.

• Opbouw van access netwerken: verschillen 
tussen DSL (Belgacom) en Cable (Telenet) 
netwerken

• MPLS in core netwerken

PROGRAMMA

De opleiding bestaat uit 7 sessies. Een lijst van interessante websites en lectuur wordt voorzien per 
onderwerp en relevante business cases worden besproken.

SeSSIe 3
Local Area Networks (LAN) en
beveiliging 

Dinsdag 18 februari 2014

door ir. Andy Van Maele, vakgroep informatie-
technologie, UGent/HUB

Deze sessie maakt u wegwijs in de opbouw 
van een datanetwerk dat voorzien wordt van de 
nodige beveiliging

• Korte intro rond beveiliging op de verschil-
lende lagen (data-link, netwerk, transport 
en applicatie) en rond het gebruik van 
firewall 

• Opbouw LAN van user tot server
• Opbouw van een veilig netwerk
• de verschillende types firewalls en hun 

toepasbaarheid
• het gebruik van intrusie detectie systemen
• het gebruik van antivirus & content filtering 

oplossingen in een netwerk
• het gebruik van security protocollen zoals bv 

IPSec
• het gebruik van VLAN technologie
• het afschermen van beheersomgevingen
• IPv6: basis en stand van zaken in België

SeSSIe 4 
Netwerken voor externe communicatie 

Dinsdag 25 februari 2014

door ir. Wim Boone, marktexpert datacenters 
en ICT, Ingenium n.v.

• digitale telefonienetwerken met VoIP en UC
• vast en mobiel, bedrijfsnetwerk en operator-

netwerk
• transmissie via ISDN, BA, PRA, ADSL, SDSL, 

SDH en WDM
• (IP) DECT versus Wifi
• Indoor coverage door mobiele netwerken

Business case

SeSSIe 5 
Mobiele communicatiesystemen 

Dinsdag 11 maart 2014

door prof.dr.ir. Sofie Pollin, afd. ESAT – TELE-
MIC, KU Leuven

De bedoeling van deze sessie is een overzicht 
te geven van de verschillende draadloze en 
mobiele communicatiesystemen die vandaag 
en morgen inzetbaar zijn in de persoonlijke en 
bedrijfsomgeving:

• fundamentele concepten voor mobiele com-
municatie

• toepassingsdomeinen voor draadloze com-
municatie: 2G, 3G, 4G-netwerken

• opbouw van een mobiel communicatienet-
werk: UE, eNB, Evolved Packet Core 

• begrippen: GSM, GPRS, EDGE, UMTS, LTE,  ...
• gebruik van het spectrum
• aandacht voor straling en veiligheid


