
Installatie Windows 2003 Active Directory incl DNS + DHCP 

Hoe installeer ik Windows 2003 Active Directory? 
Tevens wordt de server een domain controller, waardoor DNS en DHCP meteen meegeinstalleerd worden 

 
Na de default installatie van Windows 2003 is de server als volgt opgestart 
klik op: Add or remove a role 



 
Klik op next 

 



 
Aangezien dit onze 1e server is, is de eenvoudigste manier te kiezen voor een typical installation 
hierdoor wordt niet alleen Active Directory maar ook DNS + DHCP meegeinstalleerd 
Klik op next 



 
De gekozen naam is volledig willekeurig, vul hier iets in waar je zelf de voorkeur aan geeft, ik zou zeker niet je 
domeinnaam opgeven, doch een duidelijke scheiding aanbrengen dat dit om een locale server gaat d.m.v. de 
toevoeging .local (wat niet wil zeggen dat we straks niet het internet op kunnen) 
Klik op next 



 
Ook de NetBIOSname is weer fictief gekozen, deze is alleen van belang voor pre-windows 2000/2003/xp 
servers/computers, aangezien deze niet met Active Directory om kunnen gaan (denk maar aan WINS, welke 
hier niet besproken wordt, omdat ik ervan uitga dat op dit moment XP al dusdanig is ingeburgerd en derhalve 
niet nodig is) 
Klik op next 



 
Hier wordt het IP-adres van een DNS-server van internet ingevuld, in dit geval is het de Primaire DNS van 
XS4ALL, maar dit mag/kan ook elke andere DNS server van een ISP zijn 
Klik op next 



 
Een overzicht volgt, met de te installeren opties 
Klik op next 



 
De server zal tijdens (aan het einde van) de installatie rebooten 
Klik op ok 



 
Als je toch vergeten was bij afbeelding 2 de CD-Rom van Windows 2003 in de cd-drive te doen, dan zal deze 
herrinnering verschijnen, zij die dit wel hebben zullen bovenstaande afbeelding niet zien 
Klik (indien nodig) op ok 



 
De nodige schermen m.b.t. tot de voortgang zullen verschijnen, en na afloop zal er gereboot worden waarna 
onderstaande afbeelding zal verschijnen 



 
Het rode - teken is niet zozeer een foutmelding, maar voor wie ook de installatiebeschrijving van Windows 2003 
heeft gelezen, weet dat we daar al een vast (fixed) IP-adres hebben ingevoerd 
Klik op next 



 
Klik op Finish, de installatie is afgerond en je keer terug naar het scherm zoals in afbeelding 1, echter er zijn nu 
3 onderdelen bij gekomen 



 

 


