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 مقدمه

پست الکترونیک از محبوب ترین ابزارها در سازمان های نوین امروز، و در خدمت مدیران خالق و پیشتاز است. این ابزار هم نقش 

انتقال اسناد و اشیاء تسهیل کننده ارتباطات و هم نقل و انتقال سریع اطالعات درون سازمانی را به عهده دارد و از آن جهت، نقل و 

با انواع قالب های الکترونیکی بجای سیستم سنتی پست استفاده می شود. از بُعد ارتباطات خارجی نیز پست الکترونیک توانسته رویه 

جدیدی از ارتباطات دوسویه با مشتری، شرکاء و همکاران تجاری شرکت ها و سازمان ها ایجاد نماید که دنیای تجاری پیچیده و 

.بتی امروز که دیگر محدود به مرزهای یک محله، شهر و یا کشور نیست سخت نیازمند آن استرقا

 

سازمان های کوچک وابستگی کمتری جهت ارتباطات داخلی خود به پست الکترونیک دارند زیرا کارکنان در چنین محیطی در 

ای ارتباطات خارجی بدون توجه به بزرگی مجاورت یکدیگر کار می کنند و این در حالیست که اهمیت پست الکترونیک بر

سازمان از نسبت یکسانی برخوردار است و این واقعیت را مطرح می کند که پست الکترونیک اکنون یک مکانیزم پر اهمیت جهت 

 .می باشد و همه سازمان ها باید جهت تجارت و فعالیت موثر از آن استفاده نمایند Business-to-Business ارتباطات

وه، دسترسی به نامه های الکترونیکی حتی زمانی که در پشت میز کارمان نیستیم به یک مساله مهم تبدیل شده است. پست بعال

الکترونیک جای خود را هم در ارتباطات تجاری و هم شخصی باز کرده و جدا نمودن این دو از هم در بهترین شرایط دشوار و در 

 .بدترین شرایط غیر ممکن است

 

فراگیر بودن این سرویس، بیشترین حمالت و آسیب ها از طریق این سرویس متوجه سازمان ها و شرکت ها بوده، بطوریکه به جهت 

و  (MalWare) ، ویروس ها، بدافزارها(Spam) سالیانه میلیاردها ریال برای مقابله با اثرات و اختالالت ناشی از هرزنامه ها

موعه ها تحمیل می شود. شرکت ها و سازمان های کوچک عمدتاً از شرکت های به اینگونه مج (SpyWare) جاسوس افزارها

برای پست الکترونیک خود استفاده می کنند اما شرکت های متوسط و بزرگ به دلیل مسائل امنیتی و  Hosting سرویس دهنده

 .رپا کننداختصاصی در محل خود ب Mail Server حساسیت سرویس پست الکترونیک برای آنان، ناچارند یک
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 Microsoft Exchange Server یمعرف

Microsoft Exchange Server است که در شبکه ها استفاده  کروسافتیمحصوالت محبوب و معروف ما یاز سر یکی

قسمت  کیاز  دیاتصال و استفاده از آن با یبرا عتایدر قسمت سرور شبکه قرار دارد و طب داستیو همانطور که از اسم آن پ شودیم

همان پست  ایسرور  لیمیا کیمحصول در اصل استفاده به عنوان  نیا یکرد . کاربرد اصل ستفادها نتیبه عنوان کال گرید

است . سرویس پست الکترونیک یا سرویس دهنده ایمیل در واقع یک نرم افزار کاربردی است که ایمیل ها را از  کیالکترون

( دیگر دریافت کرده و بعد آنها را به Mail Serverسرورهای پست الکترونیک )( و یا Clientسرویس گیرنده های ایمیل ) 

 . دست گیرندگان می رساند

 

 

Microsoft Exchange Server  یدگاه امنیت ، مدیریت براز د Message، ها High Availability  برقراری ،

طراحی نرم افزار عملکرد بسیار  و ...    Lync Server و SharePoint مانندمایکروسافت  ارتباط با سایر محصوالت شرکت

  .توان آنرا با سایر میل سرورهای موجود مقایسه نمود خوبی دارد و نمی
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 درون سازمانی اختصاصی ایمیل سرورلزوم استفاده از 

های کسب وکار را پاسخ ای را برای سازمان انتخاب کنند که هم نیازمندیمتخصصان فناوری اطالعات، بایستی سیستم پیام رسانی

ها همزمان با افزایش الزامات امنیتی سازمان دهد و هم الزامات امنیتی را رعایت کرده و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد.

بایستی نه تنها به رسانی میتر شده است . امروزه یک سیستم پیامها بیشتر و حیاتیترونیکی در سازمانکاربرد پیام رسانی الک

ها نیز راه ها و ویروسها پاسخی درخور داشته باشد بلکه بایستی در خصوص مدیریت هرزنامهتهدیدهای امنیتی و محرمانگی پیام

  .کار مناسبی ارائه دهد

 

 :اند ازعبارت این سرویس قدرتمند امکانات عمدهها و ویژگیبرخی از 

 های پست الکترونیکیمدیریت حساب 

 ارسال و دریافت پست الکترونیکی 

 هازمانبندی قرارهای مالقات و نشست 

 هامدیریت دفترجه تلفن و اطالعات تماس 

 مدیریت کارها و وظایف اداری 

 دسترسی از وب به اطالعات 

 مانیپشتیبانی گیری از اطالعات ساز 

 ضد ویرویس و ضد هرزنامه 

 امنیت اطالعات، ایمیل ها 

 تضمین از دست نرفتن اطالعات سازمان 

 پیام رسانی محرمانه 

 پیام رسانی مبتنی بر وب 

 افزایش بهره وری کارکنان 
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 :  و ویژگی ها  ها تیاز قابل یبرخ

 

 ( :Viruses &amp; Spamsها )  روسیدرمقابل هرزنامه ها و و تیامن

و  Anti-virusن اهم ای روسیضد و یاسپم ها و ابزار ها ایمقابله با هرزنامه ها  یبرنامه امکانات درون نیو بعد ا 2171در نسخه 

 همزمان چند دستگاه وجود ارائه شد .  یو بررس فیلترینگ یابزار قو نیهمچن

 

  ( :Privacy)  یکیالکترون یتبادل نامه ها یمحرمانگ 

 یتبادل نامه ها PKIاز جمله استفاده از ساختار  یکیالکترون یاستفاده شده در تبادل نامه ها یقدرتمند رمز نگاربا استفاده از توابع 

 .  کند یتبادل شده را حفظ م ینامه ها یمحرمانگ نترنت،یا قیاز طر یکیالکترون یو نامه ها یداخل

 

 

 ( : Unified Messagingواحد تبادل نامه ها )  ستمیس 

چون  یدیامکانات جد نیو همچن یصوت یمانند فاکس، نامه ها غامیانواع مختلف پ افتیواحد تبادل نامه ها، امکان در ستمیس

 دهد. یرا م یتلفن معمول لهیبوس یصوت یها غامیپ افتیدر

 

 : Performance &amp; Team Work ییو کارا یکار گروه یبازده 

را  یمالقات، کار گروه یفهرست قرارها میها، کار در خارج از شرکت، سفارش منابع و تنظ میکار با تقو افتهیامکانات توسعه  

 برد.  یکند و بازده کار گروه را باال م یآسان م
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 : نترنتیا قینامه ها از طر تبادل 

خود  یبه صندوق پست  Outlookمجهز و مشابه  اریبس یبه کمک رابط کاربر نترنتیا قیتوان از طر یاز هر جا م یوتریاز هر کامپ 

 یدقرار مالقات ها، زمان بن ف،یها، تکال ادداشتی م،یاز جمله، تقو Outlookامکانات موجود در  ی. تمامدیداشته باش یدسترس

 باشد.  یم Outlook Web Accessتحت وب  یرابط کاربر نیباشند. ا در دسترس شما می …و تیزیو یکارت ها ف،یتکال

 

 :لیموبا قینامه ها از طر تبادل 

 تیامن نیسازد و همچن یرا آسان م لیموبا یدستگاه ها قیاز طر میکار با نامه ها و تقو Exchange Active-sync یفناور 

 کند.  یرا کنترل م یتبادل اطالعات و تراز دسترس

 :  Power-shellاز  استفاده 

 . دیدر آورده و همزمان اجرا کن Script کیرا بصورت همزمان در قالب  اتیعمل نیچند دیتوانیشما م تیقابل نیبا استفاده از ا

 : High Availability ایباال  یدسترس تیقابل 

وارد  یتا در صورت بروز مشکل برا هر کدوم سرور بعد دیداشته باش بانیسرور بصورت پشت نیکه چند دهدیبه شما م اامکان ر نیا

 می گویند. DAGیا  Exchange Server Database Availability Groupراه حل باال به   .کار بشود

 

. در نظر گرفته می شود و یک سرور به عنوان سرور شاهد Exchange Serverاین شیوه دو عدد سرور یا بیشتر برای برنامه در 

 Standardنسخه استاندارد میل سرور اکسچنج، در سرور باشد.  70عدد و حداکثر می تواند  2سرورهای اکسچنج باید حداقل 

edition server  عدد و در نسخه انترپرایز  8حداکثر تعداد دیتابیس ها می تواندEnterprise edition server  می تواند

 را ساپورت و پشتیبانی کند. Database 711تا 
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، اقدام به  رفع نیاز سازمان ها و نهادها به یک سرویس پست الکترونیک امن،در راستای   پـال نـت بکهـندسی شـمه گـروه 

راه اندازی سامانه پست الکترونیک پرداخته تا این قابلیت ها را تأمین نموده و با ارائه امکاناتی نظیر لیست های آدرس سراسری، 

صورت آفالین در این سامانه، بهره وری بیشتری را برای سازمان های بزرگ فراهم تقویم های اشتراکی و مدیریت اسناد در وب یا ب

کرده است. پشتیبانی این سامانه از پروتکل های استاندارد، امکان استفاده از تقریباً هر کالینت رومیزی و یا هر وسیله ای برای 

 .افزودن انعطاف پذیری را به کاربر نهایی می دهد

 

 

 

 

 استفاده می نمایند: ایمیل سازمانی مهندسی شبکه پال نتنی که از راهکار یابرخی از مشتر
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