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WINDOWS SERVER 2003 UITFASEREN
Zoals u wellicht via de media heeft vernomen zal Microsoft met ingang 14 juli 2015 stoppen met de
ondersteuning op Windows Server 2003 en Small Business Server 2003. BBIT volgt Microsoft in
deze en ondersteunt genoemde besturingssystemen per 14 juli 2015 ook niet meer.
U ontvangt deze brief omdat u gebruik maakt van één of meer servers met dit besturingssysteem.

Het negeren van de Windows Server 2003
einddatum brengt potentieel grote risico’s met
zich mee voor netwerk en data. Na 14 juli 2015
worden er geen updates, patches en
beveiligingsupdates meer uitgebracht door
Microsoft. Dit betekent dat de kwetsbaarheid
toeneemt.

Het beëindigen van de ondersteuning
op Windows Server 2003 door Microsoft
kan betekenen dat de kosten van het
onderhoud op servers en verouderde
hardware snel stijgen.

Naast bovenstaande risico’s is de kans groot dat uw bedrijfsapplicatie op een gegeven moment ook
stopt met de ondersteuning op systemen met windows server 2003. Het kan dus gebeuren dat u
geen updates meer van uw bedrijfsapplicatie kunt installeren met alle gevolgen van dien.
Ook BBIT kan u geen feilloze werking van uw server meer garanderen na 14 juli 2015.
Wat nu?
Het advies is om zo snel mogelijk met ons in contact te treden. Wij kennen uw situatie en kunnen
goed inschatten wat er nodig is om naar een nieuwe situatie te migreren.
In veel gevallen zal het uitdraaien op vervangen van de server omdat de servers waar 2003 op
draait vaak al behoorlijk op leeftijd zijn en de nieuwe serversoftware domweg niet aan kunnen.
Maar misschien is het wel mogelijk om zonder server te kunnen werken. Veel programmatuur werkt
inmiddels “in the cloud” waardoor er misschien nieuwe kansen voor uw bedrijf zijn.
Wat gaat dat kosten?
Dat is lastig te voorspellen en hangt volledig van uw situatie af. Een nieuwe server met nieuwe
software betreft een éénmalige aanschaf en dus investering terwijl werken in the cloud meestal per
maand wordt berekend. Wij maken graag een volledig kostenoverzicht voor u.
Het is uiteindelijk aan u om te beslissen hoe u vanaf 14 juli 2015 gaat werken.
Echter, stilstand is in dit geval achteruitgang met ook nog eens flinke beveiligingsrisico’s!
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