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  پایینتمام شده هزینه 
 آسان اریبس یو نگهدار تیر ینصب، مد 
 مانند  ینگهدار یابزارها هیکلBackup، Server 

monitoring  وRemote monitoring شده در خود  هیتعب
 افزارنرم

 بدون هرگونه اختالل در  یریبکاپ گ شرفتهیپ یراهکارها
 ستمیس

 یهاسیسرو یدارا File Sharing   و Collaboration به
 کپارچهیصورت کامال 

 Load Balancing    وClustering سهایسرو  
 Mobile/Desktop Webmail Chat  با قابلیت ویدیو

 کنفرانس گروهی
 میل بسیار پیشرفته وبASP .Net  با امکانات

 و... گذاری فایل، الصاق هوشمند فایلاشتراک
  قابلیت یکپارچه سازی کامل باOutlook 
  و اسپم روسیمانند مقابله با و یتیامکانات امن Cyren 

Premium   

  

 
 بررسی اجمالی

 نیو معتبرتر  نیاز بزرگتر  یکی SmarterTools شرکت
 باشدیسرور م لیمیافزار اکننده نرم دیتول یهاشرکت

 لیافزار اسمارترمها تجربه، نرمکه با سال
(SmarterMail) از دینمایو ارائه م دیرا تول .

شرکت اعتماد کرده و از  نیکه به ا ییهاسازمان
 ,NASA به توانیم باشندیشرکت م نیا انیمشتر 

Blue Man Group, Siemens, P&G از  یاریو بس
  .اشاره نمود گرید یهاها و سازمانشرکت

 Exchangeکامل  نیگز یسرور به عنوان جا لیم نیا

server یصورت که تمام نیشود. بد یم یمعرف 
 اریدر اخت یکمتر نهیبا هز  Exchange Serverامکانات 

مانند  یامکانات اضاف نیدهد و همچن یشما قرار م
 یو برگزار یریو تصو یبصورت صوت یچت گروه

و  باشد یموجود م لیدر اسمارترم زین یجلسات گروه
 یداریمقرون به صرفه است ، از پا یاز نظر سخت افزار

 ینگهدار یها نهیتواند هز  یبرخوردار است و م یباالتر
  را کاهش دهد. 

  
  

کمتر از  یآن به طور قابل توجه نهی، کل هز  نیبنابرا
Exchange باشد. یسرورها م لیمیا ریو سا  

 نیو معتبرتر  نیاز بزرگتر  یکی SmarterTools شرکت
 باشدیسرور م لیمیافزار اکننده نرم دیتول یهاشرکت

 لیافزار اسمارترمها تجربه، نرمکه با سال
(SmarterMail) از دینمایو ارائه م دیرا تول .

شرکت اعتماد کرده و از  نیکه به ا ییهاسازمان
 ,NASA به توانیم باشندیشرکت م نیا انیمشتر 

Blue Man Group, Siemens, P&G از  یاریو بس
  .اشاره نمود گرید یهاها و سازمانشرکت

 Exchangeکامل  نیگز یسرور به عنوان جا لیم نیا

server یصورت که تمام نیشود. بد یم یمعرف 
 اریدر اخت یکمتر نهیبا هز  Exchange Serverامکانات 

مانند  یامکانات اضاف نیدهد و همچن یشما قرار م
 یو برگزار یریو تصو یبصورت صوت یچت گروه

و  باشد یموجود م لیدر اسمارترم زین یجلسات گروه
 یداریمقرون به صرفه است ، از پا یاز نظر سخت افزار

 ینگهدار یها نهیتواند هز  یبرخوردار است و م یباالتر
آن به طور قابل  نهی، کل هز  نیرا کاهش دهد. بنابرا
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 یسرورها م لیمیا ریو سا Exchangeکمتر از  یتوجه
  را پیاده سازی کنند. خود یمیلاباشد.

SmarterMail ایمیل سرورمبتنی قدرتمندترین از یکی 
 مرورگرهای تمام با سازگار .است بازار در مرورگر بر

 از استفاده می باشد، موبایل موجود بر روی کامپیوتر و
 از را دیگر افزار نرم هرگونه این ایمیل سرور ضرورت

 آزاد ، تقویم های برنامه تا گرفته ایمیل های مشتری
 و تعمیر وظایف بردن بین از و دیسک فضای سازی

 تاپ لپ روی بر بیشتر افزار نرم نصب از ناشی نگهداری
   .برد می بین از شخصی را ها و رایانه های

 

 

در  ای دیشما در محل کار خود باش نکهیصرفنظر از ا
 دیتوانیمرورگر وب م کیدر منزل، تنها با  ایو  ابانیخ

و اطالعات تماس خود  میها، چت، تقو لیمیبه ا
    .دیداشته باش یدسترس

در حال حرکت، با  ایو  دیخود باش زیدر پشت م چه
مشغول به کار  دیتوانیکامل م یو هماهنگ یهمکار

  :دیباش

دفترچه  ل،یمیا نیموجود ب یو همزمان یهماهنگ
 نیا نیب هاادداشتیو  یکار فیوظا م،یتلفن، تقو

 Microsoftمانند  لیمیا یکاربرد یافزارهاو نرم ستمیس

Outlook ،Windows 8 Mail ،Apple Mail  وMozilla 

Thunderbird از کار  شیاز پ شیشما ب شودیباعث م
تبلت و تلفن  دیتوانیم نطوری. شما همدیکردن لذت ببر 

 لیاز قب ییهایفناور لهیهوشمند خود را بوس
Exchange Web Services, Exchange ActiveSync, 

CalDAV, CardDAV سرور خود هماهنگ  لیبا م
 .دیساز 

مهاجرت  یلیمیا سیاز هر سرو دیتوانیم یبه سادگ
 Gmail  / Yahoo! Office365 / Windows Live /  دیکن

Microsoft Exchange مانند یگرید لیمیهر سرور ا و 

Axigen, iMail و Mail Enableنیبه ا دیتوانیم 
  .دیمنتقل کن سیسرو

 لیمیا سرور دیکن یگانیو چت خود را با لیمیا خچهیتار 
قابل جستجو  یگانیبا کی (SmarterMail) لیاسمارترم

شما  اریدر اخت یافتیو در  یارسال یهالیمیها و ااز چت
 دهدیقرار م

  

  لیمیا یآل برا دهیراه حل ا کی

    SmarterMail یرا ارائه م یهمکار یژگیو نیچند 
و شرکا را آسان  انی، مشتر  میت یدهد که کار با اعضا

 یکیپست الکترون رندهیگ سیکند. خواه از سرو یم
SmarterMail دسک  یمشتر کیاز  ایو  دیاستفاده کن

تواند به  یم SmarterMailمورد عالقه ،  لیموبا ایتاپ 
  .سازمان کمک کند یکل یبهره ور شیافزا

  :است ریموجود شامل موارد ز  یهمکار یها یژگیو

  کنفرانس یو اتاق ها یسازمان یها میتقو• 
به  یها ادداشتیو  فیها ، وظا می، تقو نیمخاطب• 

  اشتراک گذاشته شده
،  کیبه  کی، متن  یچت داخل ی، برا یچت گروه• 

  یریو تصو یصوت
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 یریو تصو یمتن و چت صوت یبرا میت یکار یفضاها• 
  یخارج ای یداخل یمیت
   

 

  

  لیمیا تیصنعت استاندارد امن

SmarterMail لیمیا یتیامن یژگیو نیمجهز به چند 
افزودن نرم افزار  ای شتریب نهیاست که بدون صرف هز 

 ماسپ یشخص ثالث در دسترس است شامل آنت
Cyren Premium تواند سرور شما را از هرزنامه  یکه م

 یبرا روسیو یشامل آنت زی، ن یو خروج یورود یها
 ریو سا بدافزارهاها ،  روسیتروجان ها ، و ییشناسا

  .مخرب محافظت کند داتیتهد

راه حل ضد  کی ستمیس ریمد کی، اگر  نیبر ا عالوه
مورد عالقه خود را داشته باشد ،  روسیو یآنت ایاسپم 

SmarterMail است تا  ریانعطاف پذ یبه اندازه کاف
امکان استفاده از محصوالت و خدمات شخص ثالث 

استفاده در هر  یرا برا یتیامن لیوسا یحت ای یاضاف
  .دشرکت فراهم کن لیمیا طیمح

 در ایران اسمارترمیل نماینده رسمی -رایان سامانه آرکا

 

  ساده تیر یمد

آسان است  اریبس SmarterMail یو راه انداز نصب
ً  SmarterMail،  نی.عالوه بر ا محور است.  API کامال

توانند  یم یبدان معناست که کارها به راحت نیا
در  یدرخواست راتییدامنه تا تغ جادیخودکار شوند، از ا

 یبا برنامه ها یساز کپارچهی. یتیامن ماتیتنظ
است ، و  ریامکان پذ زینکنترل  یو پانل ها یتیر یمد

  .شود یسرورم تیر یمد شتریب یباعث ساده ساز

  
  

  فارسی کامل از زبان یبانیپشت

 یتوسط کاربر / صندوق پست یبه راحت میتنظ   
 سرور لیمیا ریتوسط مد حایزبان ترج میتنظ  
 یسفارش یاعالن ها یاز زبان برا یبانیپشت   
 به چند زبان ستمیس یها امیپ جادیا  

  

ریکا، یکی از قدرتمندترین میل محصول آماسمارتر  درباه:
، در جهان است. امکانات مدیریتیمحصوالت ایمیل سرور 

دیریت از طریق یک کنشول وب واحد م، امنیت و ... بکاپ
ر ارایه شرکت رایان سامانه آرکا به عنوان پشرو د می شود.

خدمات ایمیل و امنیت ایمیل، دارای نمایندگی رسمی 
  اسمارترمیل در ایران است.
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