
 صورت مسئله چیست؟

ايم اگر پست الکترونيک را يکي از بزرگترين   چندان بيراه نگفته
اختراعات بشر و در عين حال حياتي ترين نياز او بناميم چراکه کوچکترين 
اختالل در آن ممکن است زندگي او را دچار اختالل نمايد. از سوي ديگر 

ها از طريق   جهت فراگير بودن اين سرويس، بيشترين حمالت و آسيب  به
است، بطوريکه ساليانه   ها بوده  ها و شرکت  اين سرويس متوجه سازمان

  ميلياردها ريال براي مقابله با اثرات و اختالالت ناشي از هرزنامه
(Spam)ها، بدافزار   ها، ويروس(MalWare)افزار   ها و نيز جاسوس

(SpyWare)شود. ها تحميل مي ها به اينگونه مجموعه 

استفاده   Hostingهاي  ها و موسسات کوچک عمدتا از سرويس  شرکت
 Emailهاي متوسط و بزرگ بدليل حساسيت سرويس   کنند، اما سازمان  مي

اختصاصي داشته باشند که در کشور ما عمدتا از   MailServerناچارند يک 
براي اين منظور   MDaemon, Exchange, MailEnableافزارهايي مانند  نرم

افزارها بسيار گرانقيمت بوده و بدليل عدم   شود. اين نرم  استفاده مي
پشتيباني مناسب در کشور )خصوصا در زمان تحريم(، در صورت بروز 

توانند خسارات جبران ناپذيري به سازمان وارد   کوچکترين مشکل، مي
نيز  (Cracked)افزارها بصورت قفل شکسته   سازند. استفاده از اين نرم

بدليل عدم بروزرساني همواره در معرض تهديدات و خطرات بوده و استفاده 
اي   ها بعنوان پستخانه الکترونيک يک سازمان به مثابه برپا کردن خانه  از آن

بر آب است! عدم پشتيباني زبان و خط فارسي نيز مزيد بر علت شده و 
 همواره کاربران و مديران از اين نقيصه شکايت دارند.

 

 

 Postkhaneh سیستم جامع پستخانه الکترونیک

Mail Server 

 ها و موسسات خصوصی شرکت 
 های دولتی دوائر و سازمان 
  سرویس دهندگان اینترنت 
 ها و مراکز آموزشی دانشگاه 
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توانائي شناسائي بيش  از   Postkhanehهاي امنيتي   سيستم
نوع ويروس،  بدافزار و جاسوس افزار را دارد. استفشاده  033،333
هاي هوش مصنوعشي نشيشز مشوجشب   هايي بر پايه روش  از روبات
هشاي مشعشمشولشي   ها را از نامشه  شود تا سيستم  انواع هرزنامه  مي

اي   تشخيص داده و با عالمتگذاري و انتشفشال آنشان بشه پشوششه
مخصوص، کاربر را در استفاده بهينشه از سشرويسشهشاي پسشت 

هاي امشنشيشتشي   الکترونيک ياري رساند. تمامي اطالعات سيستم
Postkhaneh   بصورت روزانه از اينترنت بروزرسشانشي ششده تشا

محيطي امن را براي کاربران و مديران مجموعه به ارمغشان آورد. 
توسشط کشاربشران و   Postkhanehهاي امنيتي  عملکرد سيستم

 مدير سيستم براي بهترين  کارآئي قابل تنظيم است. 

اکشنشون از   هائي کشه هشم  ترين دغدغه سازمانها و شرکت  مهم
کنند، نحوه جايشگشزيشنشي   هاي مشابه خارجي استفاده مي  سيستم

Postkhaneh  هاي فعلي و نگراني از بروز اختشالل در   با سيستم
 هاست. عملکرد مجموعه آن

Postkhaneh   در کمتر از يک ساعت و بدون کشوچشکشتشريشن
ششود.   هاي مشابه خارجي مشي  اختالل براحتي جايگزين سيستم

جايگزيني و اعمال تنظيمات الزم بهمراه آموزش و پشتيبانشي و 
بروزرساني سيستم بصورت رايگان توسط متخصصين قشاصشد  

 گيرد. سامانه صورت مي

  بهره گيري از فنآوريAjax   در صفحات وب مانندYahooMail  وGMail 

 ها در هنگام  تايپ  کار آدرس کامل کردن خود 
 ها ... ها،  پوشه ها،  آدرس بندي براي پيغام امکان ايجاد دسته 
 ... امکان ايجاد پيام،  اسناد،  قرار مالقات 
 هاي کاربري ها با ديگر گروه ها، تماس ها، آدرس امکان به اشترا  گذاري پيغام 
 ايجاد ميانبرهاي سريع براي صفحات مختلف و مديريت آنها 
 امکان استفاده از صفحه کليد مجازي در صفحه کاربر 
  امکان ايجاد صفحه خانه(Home page)  براي نماي  دادن اطالعات خاص به کاربر 
 ها امکان گروه بندي خودکار پيغام 
 هاي شخصي امکان ايجاد دايرکتوري 
 هاي ورودي امکان فيلتر کردن پيغام 
 ها امکان افزودن خودکار امضاء در پيغام 
 امکان مشخص کردن حداکثر اندازه امضاء براي کاربران 
  امکان ذخيره کردن خود کار پيام در دايرکتوري خاص(Draft) 

 شخصي سازي نماي  صفحات براي هر کاربر 
 محدود کردن فضاي مورد استفاده براي کاربر و آگاه کردن او از رو به اتمام بودن آن 
  امکان ضميمه کردن از آدرس خارجي در پيام(URL Attachment) 

 امکان غير فعال کردن برخي از امکانات براي کاربران 
 ها امکان اولويت دادن به پيام 
 آگاه کردن فوري کاربر از دريافت پيام جديد 

 هاي مختلف ها به فرمت استخراج پيام 
  امکان استفاده از چندينAccount  بصورت همزمان 
 امکان استفاده از چندين دفترچه آدرس 
 امکان استفاده از دفترچه آدرس شخصي و يا گروهي 
  امکان تعريفRule  براي دسته بنديEmail ... ها بر اساس موضوع، فرستنده و 
  تقويم شخصي شمسي/ميالدي با قابليت يادآوري امور در زمان مشخص 
 )امکان مشخص کردن اولين روز هفته )دوشنبه يا شنبه 
 امکان نماي  عمومي يا خصوصي يک قرار مالقات و جستجوي آنها 
 امکان مشاهده قرارهاي مالقات بصورت جدول 
 هاي ضميمه در  امکان ذخيره فايلBriefcase  هر کاربر 
 جستجوي پيشرفته در صندوق پيام 
  امکان افزودن چندينDomain  بصورت همزمان 
  امکان شناسائي کاربران بصورت جداگانه براي هرDomain  

 AntiVirus  وAntiSpam  محلي با امکان بروزرساني خودکار 
  بررسي  مجوز  کاربران قبل از ارسالEmail 

 هاي موجود امکان مانيتور کردن سرويس 
 هاي ضميمه امکان جلوگيري از فايل 
  امکان  بارگذاري و مديريتCertificate  از صفحه مدير 
 امکان اتصال به اکتيو دايرکتوري 
  پشتيباني از پروتکلهايIMAP, POP3, POP3SSL, SMTP, ESMTP 

Postkhaneh   اولينMailServer   ايراني است که برپشايشه راه
در ششرکشت قشاصشد    Linuxو سکوي   Open Sourceحلهاي 

طراحي و    بومي سازي شده است. پشتيباني از پشروتشکشلشهشاي 
IMAP, POP3 POP3SSL, SMTP, ESMTP   براي استشفشاده از

، رابشط Tonder Birdو   OutlookExpressافزارهائي چون   نرم
هشائشي   با پوسشتشه  Ajaxکاربري وب با استفاده از فنآوري پيشرفته 

هاي امنيتي هوشمنشد ضشد   ،  سيستمGmailو   YahooMailمانند 
ويروس، هرزنامه، بدافزار و   جاسوس افزار با قابليت بشروزرسشانشي 

هاي  تقويم شمسي و ميالدي و مديريت وظائف و   خودکار، سيستم
دفترچه تلفن فارسي، سبب شده تا جايگزيني محصوالت مششابشه 

براي کاربران و مديران بسيشار جشذاب و  Postkhanehخارجي با 
 منطقي جلوه کند.

تمامي نشيشازهشاي    Postkhanehرابط کاربري زيبا و جذاب وب
گرفته تا تقويم، قرار مالقاتشهشا،   Emailکاربران از خواندن و ارسال 

ها در   Emailدفترچه تلفن، يادآوري وظائف و دسته بندي خودکار 
اي   هاي پشيشششرفشتشه  هاي مختلف و ...  را دقيقا مانند سيستم  پوشه
بشرآورده   GMailو  YahooMailو يشا   OutlookExpressچون 
عالوه بر استفاده از آن  Postkhanehسازد. بسياري از مشتريان   مي

افزار براي سشامشانشدهشي   را  بعنوان يک نرم  ، آنMailServerبعنوان 
گردش کار، امور داخلي و در يک کالم پرتال سشازمشانشي داخشلشي 

 قاصدک هان، چه خبر آوردی...؟! 

 


