محصوالت پیامرسانی آرسسایرانیان

ن،ات کلیدی ایمیلسرور آیسوارپ


نصب مدیریت و نگهداری بسیار آسان



راه،ارهای پیشـــرفته  Migrationاز ایمیل ســـرورهای
قدیمی تعهیه شده در داخل نرمافزار



ایمیلسرور آیسوارپ

کل یه ابزار های نگ هداری مان ندWatchdog Backup
Server monitoringو Remote monitoring
تعهیه شده در خود نرمافزار

قدرتمند جامع ایمن

پیـامرسانی امنـیــت مانیتورینگ



سیستم

i

شرکت ( IceWarpآی سوارپ) با بیش از  ۱۷سال سابقه و



میلیون کاربر) در  ۵۰کشــور جهان ی،ی از پیشــروان ایمیل



ســرور در جهان اســت .از بین مشــتریان جهانی این شــرکت
میتوان از سی س،و تویوتا سونی کنون زیمنس دان شگاه

وبکنفرانس  SMSم سنجر و  Groupwareمیبا شد .از
نقطــه نظر امنیــت  IceWarpدارای دو موتور تجــاری



شرکت آر سسایرانیان با بهرهگیری از بیش از یک و
نیم د هه تجر به خود در زمی نه ف ناوری اطال عات و
شــه،ه مجموعهای از بهترین نرمافزارهای مورد نیاز
مدیران شـــه،ه و فناوریاطالعات را گردهم آورده
است.

میباشــد .این ام،ان به همراه  ۲۰الیه امنیتی پیاده شــده در
آیسوارپ که در ادامه توضــی داده خواهد شــد این ایمیل

Storageبصـــورت  File basedو یا  Databaseبه
دلخواه و قابلیت سویچ بین دو حالت در هر زمان




قابل اتصــال بهMicrosoft SQL Server MySQLو
Oracle
پشــتیهانی رســمی  ActiveSyncبا قابلیت  syncایمیل
تقویم کانت،تها تســـکها و یادداشـــتها Soft ABQ

آنتیویروس و آنتیاس ـ م  Kasperskyو  Avastبصــورت
کامال  Built-inمیباشــد .آیسوارپ دارای  IPSپیشــرفته

پشـــتی هانی از SNIپروت ،لDistributed Minger
DomainsوDomain Clustering

هاروارد  UCLA MITو … نام برد IceWarp .یک راه،ار
جامع پیام رســـانی شـــامل ایمیل ســـرور ســـرور VOIP

دارای ســرویسهای Email, SMS, IM, Voip, Web
Meeting, File Sharing & Collaboration, FTP
و  Web Serverبه صورت کامال ی ،ارچه

دارا بودن بیش از  ۲۰ ۰۰۰مشــتری ســازمانی (بیش از ۵۰

شرکت آرسس ایرانیان

راه،ارهای پیشـــرفته ب،اپ گیری بدون هرگونه اختالل در

WipeوSelective Remote Wipe.



پشــتیهانی کامل ازWebDAV SyncMLو Outlook
Sync
ام ،ان تعیین نحوه  Authenticationبصـــورت داخلی

سرور را به عنوان ی،ی از ایمنترین سرورهای ایمیل در دنیا

LDAP/Active Directoryو  NT Domainبه ازای

مطرح مینماید.

هر کاربر


پشـــتیهانی کامل از  XMPPو  Jabberو قابلیت ارتهاط با
مسنجرهایAIM MSN GTalk Yahooو فیسهوک




ام ،ان ایجاد فایل های آفیس به صـــورت آنالین و ام،انات

با استفاده از میلاستور بدون وابستگی به ایمیلسرور

کامل نسخهبندی اشتراکگذاری و قفلگذاری فایل.

میتوانید کلیه ایمیلهای ورودی و خروجی سازمان خود را

ام،ان ارســال و دریافت  SMSبا اســتفاده از مودمGSM

آرشیو کرده تا در مواقع صروری به آنها دسترسی داشته

گوشی و یاGateway.


آنتیویروس جیدیتا

باشید.

دو موتور آنتیویروس و آنتیاســـ م تعهیه شـــده داخلی با
قابلیت انتخاب بین کس راس،ی وAvast.



محصوالت امنیتی آرسسایرانیان

وبمیل بســیار پیشــرفته  HTML5با ام،انات کامل چت
تلفن کنفرانس ا شتراکگذاری فایل ال صاق فایل هو شمند

ن،ات کلیدی میلاستور:


آرشیو  %100اطالعات



استقالل از فایلهای  PSTدستوپاگیر



جلوگیری از پاک شدن ایمیل توسط کاربران



شرکت آلمانی جی دیتا با بیش از  ۳۰سال تجربه از جمله

پایین آوردن بار سرور ایمیل



مدیریت پهنای باند مصرفی به ازای هر سرویس.



تا  ٪۷۰نیاز به فضای ذخیرهسازی کمتر

شرکتهای پی شرو در حوزه مح صوالت ضدویروس میبا شد.



 Load balancingسمت سرور و سمت .Storage



این شرکت ترکیهی از بهترین فن آوریهای امنیتی جهان را

ت،نولوژی ذخیرهسازی در داخل خود نرمافزار



در محصوالت آنتی ویروس خود مورد استفاده قرار داده است.

پایین آمدن زمان پشتیهانگیری و برگرداندن اطالعات



از جمله این فنآوریها میتوان به مواردی همچون اســـ،ن

بازگشت اطالعات با یک کلیک

دو گانه با کمک دو موتور جســـتجوی مســـتقل فنآوری



دسترسی به ایمیلها حتی در زمان مش،ل داشتن سرور



جستجوی بسیار سریع ایمیلها

ابری ) (Cloud Securityجهت افزایش قدرت و ســرعت



کاربران خود نسهت به برگرداندن ایمیل اقدام میکنند

ویروس یابی و همچنین فن آوری رفتارشـــناســـی به منظور



جلوگیری از پر شدن فضای ایمیل کاربران

تشخیص بدافزارهای ناشناخته اشاره نمود.

ار سال SMSتقویم به همراه تعطیالت ک شورهای مختلف و
پیشبینی آب و هوا.


قابل یت تعریف ا کا نت های خارج از  IceWarpمان ند
Gmailو یاهو در وبمیل.

OutbreakShieldج هت م حاف ظت لح ظه ای امن یت

آرشیو ایمیل میلاستور
بســـ ته نرم افزاری G Data EndpointProtection
آرشیو ایمیل میلاستور قویترین محصول دنیا برای

 Businessکلیه نیازهای امنیتی شــه،ه را تحت پوشــش

مدیریت آرشیو و سیاستگذاری ایمیلها میباشد .یش از

قرار می د هد و عالوه بر ماژول های آنتی ویروس فایروال و

۳۵هزار مشتری در  100کشور و مشتریانی مثل یاهو و

آنتی اس م این بسته شامل کام وننت PolicyManager

زیمنس نشاندهنده قدرت این نرمافزار و اطمینان به آن

جهت کنترل م صرف اینترنت در سازمان کنترل ا ستفاده از

میباشد.

نرم افزارها در ایســـتگاههای کاری و کنترل دســـترســـی به

تجهیزات جانهی )… ( USB, DVD,میبا شد .سایر ام،انات

محصوالت مدیریتی و مانیتورینگ آرسسایرانیان

ن،ات کلیدی مانیتورینگ نت،رانچ:

این بسته که به صورت اختیاری قابل استفاده هستند عهارت
از : Mail Securityجهت امنیت ایمیل ســرور Patch
Managementبمنظور مــدیریــت وصـــلــه و Client
Backupجهت پشتیهان گیری از کالینتها میباشد.



مانیتورینگ شه،ه سرورها و سیستم های عامل



مانیتورینگ تجهیزات شه،ه نودها یو پی اس و پهنای
باند

کنســول مدیریتی پیشــرفته جیدیتا ام،ان نصــب اســ،ن
ویروس بر روی تمامی کالینتها به صورت مرکزی و همچنین
گزار شگیری از و ضعیت آنها به همراه تاریخچه ن صب و مرور
کلی اطالعات را به آسانی میسر می نماید.
ن،ات کلیدی آنتیویروس جیدیتا:

مانیتورینگ شه،ه نت،رانچ
 NetCrunchیک ســـیســـتم جامع مانیتوری نگ بدون



مدیریت الگ و سیستم هشداردهی



قابلیت اکتشاف شه،ه بدون نیاز بهagent



دارای کنسول دس،تاپ موبایل و تحت وب با پشتیهانی

 Agentمی باشد که قادر به مانیتور کردن هزاران نود شه،ه
( سویچ روتر فایروال یوپیاس پرینتر سن سورها و …) می

ازSSL


باشــد .این ســیســتم بر روی ویندوز نصــب شــده و دارای

چرخه کامل مانیتورینگ هشداردهی بازیابی خطا و
گزارشدهی



مدیریت متمرکز کالینتها از طریق کنسولG Data

کن سول وب موبایل ( )iOS, Android, Blackberryو





ی ،ارچگی کامل با اکتیو دایرکتوریا کتیو دایرکتوری

محافظت کام یوترها در مقابل انواع بدافزارها (ویروس

دســ،تاپ اســت NetCrunch .به صــورت موثر داده های



اس م جاسوس افزار و …)

دارای  syslogوHeartbeat

شه،ه را سازماندهی کرده به صورت خودکار شه،ه را پویش





کنترل تجهیزات جانهی)…(USB, CD/DVD,

دارای ام،ان ایجاد داشهوردهای مختلف

کرده و نماها و نق شههای (منطقی و فیزی،ی) شه،ه را ایجاد





مدیریت وصله نرم افزارها)(Patch Management

ام،ان تعریف  Lead Serviceو وابستگی بین نودها

می کند .این نرم افزار تمامی ســیســتم عاملهای مرســوم از



کنترل نرمافزارها)(Application Control

قهیل ویندوز لینوکس



کنترل دســترســی به اینترنت (Internet Access

 OS Xو  BSDرا پشـــتیهــانی میکنــد .همچنین انواع



)Control
گزارشگیری جامع از وضعیت و کیفیت امنیت در شه،ه



شناسنامه نرم افزاری/سخت افزاری)(Inventory



مرسوم مانند  MS SQLو  MS Exchangeاین نرم افزار

ی ،ارچگی کامل با اکتیو دایرکتوری

بستههای نظارتی از پیش تعیین شده دارد که باعث سهولت

Mac VMware ESX/ESXi

جهت جلوگیری از خطا در هشدار دهی


پشتیهانی از سیستمهای مجازیسازی VMWareو

ترافیکهای مرسوم شه،ه مانند  IPFix, NetFlowو … در



Hyper V
دارای کم ایلر جهت اضافه کردن اس،ری تهایMIB

این سی ستم قابل نظارت ه ستند .در مورد اکثر نرمافزارهای



NC Open Monitorجهت دریافت اطالعات از
نرمافزارها و اس،ری تهای دیگر



دقت و سرعت در تعریف و نظارت این نرمافزارها میشود.

سی ستم الی سن سینگ ساده بر ا ساس تعداد نود مانیتور
شده.



مناسب برای شه،ههای بزرگ



مدیریت وبی و اپلی،یشنی بر اساس نیاز

ن،ات کلیدی مدیریت اینترنت سنگفور:


قابلیت شنا سایی بیش از  ۲۱۰۰نرمافزار پی سی و بیش
از  ۷۰۰نرمافزار مو با یل به همراه آ پد یت های  ۲هف ته
ی،هار



ســـه ن،نولوژی منحصـــر به فرد کنترل پهنای باند و

پیـامرسانی امنـیــت مانیتورینگ

i

تراف یک و قابل یت کنترل بر اســـاس م هدا مفصـــد
نامکاربری و موضوع سایت.

مدیریت اینترنت سنگفور



مدیر یت اینتر نت ســـنگفور ی،ی از جامعترین ابزار های



تلفیق کامل با اکتیودایرکتوری

مدیریت و کنترل اینترنت در دنیا میباشـــد .بر طهق گزارش



ام،ان ن صب ب صورت  Gateway Bridgeو Port

اکانتینگ اینترنت بر اساس حجم زمان شناور و موضوع
سایت.

گارتنر ی،ی از پرفروشترین گ یتوی های اینترنتی دن یا نیز
میباشد.

.mirroring


ی،هار مصـــرف الگین با اســـتفاده از پیامک الگین با

این محصـــول دارای مدول های حر فهای کنترل رف تار در

وایرلس و اکانتینگ حجمی زمانی و موضوعی میباشد.
مدیریت اینترنت سنگفور ب صورت یک دیوایس سختافزاری
بوده و نیاز به نصـــب ندارد .این دیوایس می تواند به ســـه
صورت گیتوی بریج و پورتمیرورینگ در شه،ه قرار گرفته
و برای پیادهســازی آن نیاز به اعمال هیچ تیییری در شــه،ه
نمیباشد.

شرکت آرسسایرانیان

یواسبی الگین با اســـت فاده از بار کد  QRالگین با

اینترنت کنترل نرمافزار کنترل ترافیک و پهنای باند کنترل
اطالعات کنترلهاتاســـ ات آنالیز رفتار مدیریت شـــه،ه

ام،ان  Authenticationبر اســـاس نامکاربری رمز

ویچت  IP/MAC MACنام سیستم و غیره


سیستم گزارشگیری کامل و جامع.



پشتیهانی کامل از IPv6



دارای فایروال  IPsecو VPN



دارای مدول جامع URL Filtering



دارای مدول حفاظت از Wi-Fi



دارای ام،انات اضافه کردن تهلییات به صفحات وب



دارای ام،ان  Billingاینترنت برای مشتریان.



پشتیهانی HTTP Proxy / SOCKS4 / SOCKS5
/ PAC SCRIPT

آدرس  :تهران خیابان آفریقا (جردن)  -خیابان
سرو پالک  - 7واحد 101
تلفن 021-86083985 :
فکس 021-89773351 :
وبسایت www.arsesiranian.com :
ایمیل info@arsesiranian.com :

