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معرفی محصولمعرفی محصول--11

سرویس ارتباطات یکپارچه ابری، به منظور یکپارچه سازی نیازهای کاربران سازمان، سهولت کاربری و امسسنیت توسسسعه داده
شده است. این سامانه با تکیه بر تکنولوژی های روز دنیا، به عنوان یکی از کارآمدترین ابزارهسسای سسسازمان در راسسستای تسسسهیل
امور، یکپارچگی، پیوستگی و توسعه پذیری بیشتر پیاده سازی شده است و سطح کیفی عملکرد و سرعت در ارتبسساط روزمسسره را در
سازمان ارتقاء می بخشد. امروزه تعامل بهینه و یکپارچه در بستر شبکه درون و برون سازمانی تبدیل به دغدغه اکثر افراد شسسده
است. با توجه به گسترش روز افزون ارتباطات، اسناد، رویدادها، وظایف و یادداشت های کاربران، نیسساز آن هسسا بسسه داشسستن یسسک
سیستم یکپارچه جهت مدیریت امور کاری خود بیشتر و بیشتر شده است. شاید اکثر نیازهسسای کسساربران از طریسسق سیسسستم های

 و غیره جواب داده شود اما زمانی که کاربر نیازمند مدیریت امور کاری خود در یسسک سسسازمان اسسست، ازGmailرایگان مانند 
بحث محرمانگی و سرعت دسترسی به موارد فوق نمی توان گذشت.  

 در سرویس های خود ارائسسه می کنسسد، بسسرای یسسک سسسازمان فسسراهمGmailمحصول پیش رو امکاناتی را مشابه با امکاناتی که 
می کند. این محصول از زبان و رسم الخط فارسی و تقویم هجری-شمسی )جاللی( پشتیبانی کامل دارد. 

زیرسامانه های این محصول به شرح زیر هستند:
پنل مدیریت•
سرویس فایل درایو )کیف اسناد(•
سامانه وبمیل پست الکترونیک )بدون نیاز به تغییر در زیرساخت ایمیل سازمان(•
افزونه ارتباط وب میل با فایل درایو )ذخیره و فراخوانی فایل های پیوست در ایمیل از طریق کیف اسناد(•
(Calendarافزونه تقویم جلسات )•
(Contactsافزونه اطالعات مخاطبین )•
(Tasksافزونه مدیریت وظایف )•
(Instant Messagingافزونه پیام رسان )•
(Notesافزونه یادداشت  )•
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پنل مدیریتپنل مدیریت--22

پنل مدیریت تمام امکانات مربوط به اعمال تنظیمات، تعیین سطوح دسترسی، مدیریت فایل ها و اضسسافه کسسردن برنامه هسسای
جانبی را برای مدیر سیستم فراهم می کند. 

قابلیت های این سرویس عبارت است از:
قابلیت اضافه نمودن افزونه های جدید و مدیریت آن ها✔
FTP و LDAP ، Active Directory، SSO، SMBقابلیت یکپارچه سازی با ✔

IMAP و SMTPقابلیت یکپارچه سازی با پروتکل های ✔

CardDav و CalDavامکان همگامسازی با سرورهای ✔

امکان مدیریت فایل های به اشتراک گذاشته شده ✔
قابلیت تعیین حداکثر حجم فایل ها جهت بارگذاری ✔
 اصلی سامانه به همراه لوگو Themeقابلیت سفارشی سازی ✔
قابلیت رمزنگاری فایل ها ✔
امکان جستجوی کاربران ✔
(work flowقابلیت مدیریت جریان کاری به اشتراک گذاری فایلها )✔
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سرویس فایل درایو )کیف اسناد(سرویس فایل درایو )کیف اسناد(--33

 هست کسسه مسسدیریت فایل هسسا را برعهسسده دارد. تمسسامیwebdavسرویس فایل درایو یک سرویس مبتنی برمبنای پروتکل 
فایل ها در سمت سرور ذخیره می شوند و نسخه ای از آن نیز توسط کالینت هایی که بسسا همین پروتکسسل کسسار می کننسسد بسسر روی
دستگاه کاربر )دسکتاپ، موبایل، تبلت، …( ذخیره می شود. این فایل ها همچنان از طریق محیط وب و مرورگرهسسای مختلسسف در

دسترس هستند. 
Googleاین سرویس مشابه   drive و Dropboxهست و امکان اتصال و ذخیره آن از طریق وب میل نسسیز وجسسود دارد 
 سیستم عامل وFile Browser(. امکان دسترسی به این سرویس از طریق مرورگر تحت وب و Gmail)مشابه گوگل درایو و 

 وجود دارد. همچنین وب میل شرکت متن باز سامان با این سرویس یکپارچه شده و پیوست های مربوطIOSسیستم  آندروید و  
به ایمیل، می توانند از طریق این سیستم ذخیره یا بارگذاری گردند. این سرویس می تواند نیز بصورت افزونه به سیستم وب میل

اضافه گردد. 
قابلیت ها و امکانات اصلی که این سرویس در اختیار کاربران قرار می دهد به شرح ذیل است:

,IOSامکان ایجاد، تغییر و مدیریت فایل ها از طریق مرورگر فایل بر روی دسکتاپ )ویندوز، مک، لینوکس( و موبایسسل )✔

Android)
همگام سازی خودکار فایل ها بین سرور و دستگاه کاربر )این کار توسط کالینت نصب شده بر روی سیسسستم عامل کسساربر✔

انجام می شود و همه سیستم عامل ها پشتیبانی می شود. کاربر نیازی به انجام عملیاتی بصورت دستی ندارد و همسسه چسسیز
خودکار خواهد بود.(

امکان به اشتراک گذاری فایل ها و شاخه های مشخص از طریق دسکتاپ )مرورگر فسسایلی محلی(، موبایسسل و محیسسط وب✔
برای سایر کاربران )در سازمان( و حتی خارج سازمان 

 بر روی تمام فایل ها و دسترسی به نسخه های قدیمی تر یک فایل در صورت نیاز1امکان نسخه گذاری✔
امکان ثبت توضیح بر روی هر فایل✔
امکان ثبت رمز، مجوز ویرایش و زمان انقضاء برای فایل هایی که با دیگران به اشتراک گذاشته می شوند✔
امکان نمایش خودکار کاربران با جستجوی قسمتی از نام یا ایمیل کاربر✔
پشتیبانی از تقویم جاللی در محیط وب✔
پشتیبانی از فضای دیسک نامحدود و در صورت لزوم محدود برای کاربران مشخص✔
امکان انتخاب فایل و فولدرهای مشخصی جهت همگام سازی✔
 نصب شده روی سیستم برای مواردی که دیگران برای کاربران به اشتراک می گذارندAgentهمگام سازی خودکار ✔
Outlookقابلیت یکپارچگی با ✔

1Versioning
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 )در صورت نیاز مشتری. مستلزم راه اندازی سرویس های زیرساختی دیگری خواهد بود(Full Text Searchامکان ✔
  برای فایل هاmetadataامکان ثبت ✔
PDFامکان پیش نمایش فایل های تصویری، ویدیویی و ✔

 به مقصد تحویل می دهد( به همراه رمسسز و تسساریخzipامکان به اشتراک گذاری پوشه )سیستم پوشه ها را بصورت فایل ✔
انقضاء

End-To-Endامکان رمزگذاری فایل ها در سمت سرور )✔  Encryption ( در صورت درخواسسست مشسستری )نیازمنسسد
راه اندازی سرویس های بیشتر(

Brute forceجلوگیری از حمالت ✔

SSO  و LDAP، KERBEROS، NATIVE SAMLامکان احراز هویت از طریق پایگاه داده، ✔

LOCAL FS, NFS, 2S3/Swift, CIFSی مختلف مانند Storageامکان ذخیره فایل های کاربران بر روی فضای ✔

تعیین سطوح دسترسی بر روی فایل های به اشتراک گذاشته شده✔

OpenStackجهت پیاده سازی فایل سیستم های توزیع شده ابری مبتنی بر 2
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 خودکار موارد به اشتراک گذاشته شده با کاربران دیگرهمگام سازی✔

سامانه وبمیل پست الکترونیکسامانه وبمیل پست الکترونیک--44

سامانه پست الکترونیک جهت دریافت و ارسال و مدیریت ایمیل ها و موارد مربوطه استفاده می شود و شرکت  متن باز سامان
 را تولیسسد و پیاده سسسازی کسسرده ُدرنابا به کارگیری جدیدترین تکنولوژی های حوزه  فناوری اطالعات، سامانه کارآمد و تک صفحه 

است. حسن بزرگ این سیسسستم در این هسسست کسسه سسسازمان از وب میسسل و تمسسامی امکانسسات آن بسسدون تغیسسیر در زیرسسساخت
پست الکترونیک خود می تواند استفاده کند. 

قابلیت های این سرویس عبارت است از:
( )بصورت کامل مبتنی بر جاوا اسکریپت(SPAمحیط وب پیشرفته بصورت تک صفحه )قابلیت ✔
قابلیت اتصال به هر زیرساخت پست الکترونیک با استفاده از پروتکل های استاندارد )این وب میل مستقل از زیرساخت✔

 و غیره متصل می شود(Gmail, yahoo, hotmailپست الکترونیک بوده و  به سرویس هایی مانند 
محیط وب بصورت کاماًل تطبیق پذیر )سهولت استفاده بر روی موبایل و تبلت(✔
قابلیت راه اندازی بدون نیاز به هرگونه دیتابیس )جهت سرعت اجرای باال(✔
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Ajaxارسال و دریافت تمامی درخواست ها بدون تغییر صفحه و مبتنی بر ✔

(Gmail و گروه بندی ایمیل ها بر اساس ایمیل های مرتبط )مانند Conversationسیستم ✔
محیط مدیریت امکانات وب میل جهت کنترل مدیران سیستم بر روی تنظیمات وب میل✔
مجهز به نمایش تاریخ میالدی و هجری شمسی )بسته به تنظیم کاربر یا مدیر سیستم(✔
مجهز به ویرایشگر پیشرفته✔
مجهز به رابط کاربری فارسی و انگلیسی و سایر زبان های پرکاربرد جهان✔
امکان ذخیره پیش نویس )دستی و خودکار(✔
 پوسته مختلف برای نمایش10امکان استفاده از ✔
 حالت مختلف3نمایش ایمیل ها در ✔
 اطالعات تماس به یا از سایر سیستم هاImport , Export( و امکان Contactمدیریت تماس ها )✔
 CardDav اطالعات تماس با سرور syncامکان ✔
مدیریت پوشه ها و دسته بندی ایمیل ها✔
 های رایج بر روی ایمیل ها )ستاره، خوانده شده، خوانده نشده و غیره(Flagتنظیم ✔
پشتیبانی از رسم الخط زبان فارسی و نمایش صحیح متون چند زبانه✔
جستجوی عادی و پیشرفته در محیط وب میل✔
(File previewنمایش فایل ها ی پیوست در محیط مرورگر بدون نیاز به ذخیره فایل  )✔
دریافت و ذخیره فایل های پیوست از و یا به سیستم های کلود فایل )دراپ باکس و …( یا فضای ابری اختصاصی )امکان✔

ویژه(
امکان آرشیو ایمیل ها✔
های از پیش تعریف شده و بدون استفاده از موس )فشردن کلیدهایshortcutامکان کار با محیط وب میل از طریق ✔

ترکیبی روی کیبورد(
 و تعریف کلیدها در محیط وبمیلOpenPGPامکان ارسال و دریافت ایمیل  های رمز نگاری شده با استفاده از کلیدهای ✔
امکان نوشتن ایمیل جدید بدون تغییر صفحه ✔
امکان تنظیم قابلیت های گوناگون توسط کاربر در صفحه تنظیمات کاربر مانند تنظیمات عمومی )زبان، نحوه نمایش✔

الیه ایمیل ها، ویرایشگر، تعداد پیام ها در صفحه، نمایش تصاویر در متن نامه، نمایش ایمیل ها بصورت محاوره ای(،
 بصورت خودکار، پوشه ها، پوسته ها و تنظیماتLo      goutتماس ها، اکانت های ایمیل مختلف، فیلترهای نامه ها، زمان 

کلیدهای رمزنگاری
تقویم جاللی و میالدی جهت ثبت رویدادها و جلسات )مشابهت نسبی با تقویم گوگل(✔
امکان حذف و اضافه فیلتر✔
امکان تعریف امضاء و قرار دادن تصاویر در امضاء✔

8



سامانه ارتباطات یکپارچه ابریمتن  باِز سامان

امکان پوسته وبمیل برای هر اکانت ✔
امکان تعریف دامنه ها و اکانت های متفاوت )در یک صفحه و بصورت همزمان(  و استفاده از این وبمیل به عنوان برنامه✔

Mail Collector

امکان جابه جایی میان اکانت ها بدون نیاز به خروج از سیستم و با حفظ پروفایل هر اکانت✔
 دریافت ایمیل جدیدNotificationامکان فعال نمودن صدا برای ✔
 دسکتاپ برای ایمیل   جدیدNotificationامکان فعال نمودن ✔
Trashامکان حذف یکجا تمام ایمیل های موجود در فولدر سیستمی ✔

 و اطمینان از به مقصد رسیدن ایمیل ارسالی )در صورت پشتیبانی مقصد(Deliveryامکان دریافت ✔
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افزونه فراخوانی/ذخیره در کیف اسنادافزونه فراخوانی/ذخیره در کیف اسناد--55

یکی از مهمترین نیازهای کاربران در زمان ارسال/دریافت ایمیل، محل ذخیره و فراخوانی پیوست های یک ایمیل هست. این
چالش زمانی خود را نشان می دهد، که کاربر می خواهد فایلهایی با حجم زیاد را ذخیره/فراخوانی کند. این مشکل توسط ارتبسساط
بین وبمیل با فایل درایو »کیف اسناد« حل شده است. کاربر به راحتی می تواند فایلهای مورد نیاز خود جهت پیوست نمودن بسسه
بدنه ایمیل را از داخل »کیف اسناد« خودش فراخوانی کند و یا در زمان دریافت ایمیل پیوست های مسسدنظرش را انتخسساب و در

شاخه مورد نظرش ذخیره کند. این فایلها بر روی دستگاه های تلفن همراه و کامپیوتر/لپ تاپ کاربر همگام سازی خواهد شد. 

نحوه فراخوانی فایل از کیف اسناد به عنوان پیوست ایمیل 
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ذخیره پیوست های یک ایمیل در شاخه مورد نظر کاربر در »کیف اسناد«
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((CalendarCalendarافزونه تقویم جلسات )افزونه تقویم جلسات )--66

ثبت رویدادها و تنظیم جلسات کاری، سررسیدها و مواردی که بصورت یکبسسار و یسسا چنسسدین بسسار اتفسساق خواهنسسد افتسساد، از
مهمترین امور در سازمان ها هستند. وجود یک تقویم عمومی و قابل دسترس برای کل سازمان می تواند نرخ عملکرد را افسسزایش
دهد، بخصوص اگر قابلیت پشتیبانی از تقویم شمسی-جاللی را دارا باشد. شرکت متن باز سامان با توسعه تقویم جلسات جاللی و

یکپارچه سازی آن با سامانه ارتباطات یکپارچه تمام ابزار مورد نیاز کاربر را یکجا گردآوری کرده است.
بزرگترین مزیت این تقویم امکان به اشتراک گذاری آن بین کاربران و همچنین امکان اتصال به تقویم های بیرونی و سسسهولت

( می شود.syncکار با آن هست. این تقویم بر روی تمام دستگاه های کاربر همگام )

قابلیت های این افزونه عبارت است از:
پشتیبانی از تقویم هجری شمسی✔
امکان تعریف تقویم جدید جهت تفکیک فعالیت های کاری و شخصی )به تعداد دلخواه کاربر(✔
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سامانه ارتباطات یکپارچه ابریمتن  باِز سامان

امکان به اشتراک گذاری تقویم به صورت عمومی و خصوصی، به همراه اعطای دسترسی به کسساربر )بسسرای مثسسال تقسسویم✔
رویدادهای دانشگاه/سازمان/شرکت( 

(URLامکان وارد نمودن تقویم های آماده از منابع دیگر مانند تقویم روزهای خاص یک کشور )با استفاده از ✔
امکان تعریف رویداد جدید و تعیین زمان، مکان و اولویت رویداد ✔
امکان تعریف رویدادها براساس الگوهای تکرار و تعداد دفعات آن✔
امکان ارسال اعالن حضور در جلسه برای مدعوین✔
امکان پیوست فایل جهت مالحظه حضار قبل از جلسه   ✔
امکان تعریف یادآور جهت اعالن حضور در جلسه ✔
امکان سفارشی نمودن روزهای کاری هفته و ساعات شروع و اتمام ✔
 جدید و تعیین زمان، مکان و اولویت آن 3امکان تعریف فعالیت✔
امکان انتخاب تقویم در هنگام تعریف فعالیت جدید جهت تفکیک فعالیت ها✔
 به سرویس تقویم Thunderbird و Outlookامکان اتصال ✔
امکان استفاده از محیط تحت وب برای مدیریت تقویم✔
WebCalامکان اتصال به سایر تقویم های بیرونی با استاندارد ✔

3Task
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سامانه ارتباطات یکپارچه ابریمتن  باِز سامان

((ContactsContactsافزونه اطالعات مخاطبین )افزونه اطالعات مخاطبین )--77

ثبت و ذخیره اطالعات تماس افرادی که با آن ها کار می کنیم و دسترسی  همه سازمان بسسه اطالعسسات تمسساس این افسسراد،  در
تسهیل امور اداری نقش بسزایی دارد. افزونه وب میل در زمان اولین ارسال ایمیل جدید به یک شخص، را در قسمت اطالعات

CardDavمخاطبین ذخیره می کند و سپس کاربر می تواند سایر اطالعات را خودش تکمیل کند. این قسمت بر مبنای پروتکسسل 

کار می کند و از طریق سایر دستگاه های کاربر هم امکان اتصال دارد.

قابلیت های این سرویس عبارت است از:
ثبت و دسته بندی کاربران و اطالعات تماس آنها✔
امکان ثبت فیلدهای متنوع برای هر کاربر )آدرس پست الکترونیک، آدرس، سازمان، تاریخ تولسسد و ازدواج، اطالعسسات✔

شبکه های اجتماعی و …(
امکان تنظیم عکس برای هر مخاطب✔
امکان اشتراک گذاری اطالعات مخاطبان برای سایر افراد✔
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سامانه ارتباطات یکپارچه ابریمتن  باِز سامان

امکان همگام سازی مخاطبین با تلفن همراه ✔
استفاده از اطالعات مخاطبین در سیستم تقویم  جلسات✔

((TasksTasksافزونه مدیریت وظایف )افزونه مدیریت وظایف )--88

این افزونه به منظور ثبت و اولویت بندی سازمانی و فردی تولید شده است و به کاربران این امکان را می دهسسد کسسه وظسسایف
محوله را یادداشت و اولویت بندی کنند تا نرخ خطای انسانی در سازمان به حداقل برسد و سهل انگاری رخ ندهد. 

قابلیت های این سرویس عبارت است از:
تعریف، حذف و ویرایش وظایف شامل عنوان، شرح، زمان شروع، زمان پایان و تنظیم اولویت و وضعیت✔
امکان تعریف زیروظیفه✔
داشبورد کلی شامل نمایش وظایف و مواردی که به سررسید نزدیک تر می شوند✔
 کردن هر وظیفه به سایر تقویم های از پیش تعریف شده یا به عنوان زیروظیفهdrag and dropامکان ✔
Googleامکان همگام سازی با سایر خدمات ابری نظیر ✔

5تصویر شماره 

((NotesNotesافزونه یادداشت )افزونه یادداشت )--99

جهت نوشتن یادداشت های و دست نوشته هایی که در حین کار الزم است بنویسسم می توان از این افزونه استفاده کسسرد. این
قسمت می تواند بدون نیاز به کاغذ نیازهای یادداشت های سریع کاربر را فراهم کند.
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قابلیت های این سرویس عبارت است از:
امکان حذف/اضافه کردن یادداشت✔
امکان سفارشی کردن یادداشت با تغییر رنگ✔

6تصویر شماره 

( در حال توسعه( در حال توسعهInstant MessagingInstant Messagingافزونه پیام رسان )افزونه پیام رسان )--1010

کمتر سازمانی هست که در کنار ارتباطات رسمی مانند ایمیل، نامه های رسمی و غیره، دنبال یک سیستم ارتباطی غیررسمی
نباشد. اگر چه امروزه بسیاری از ارتباطات رسمی نیز در فضای مجازی  شکل واقعی به خسسود گرفته انسسد. از این نسسوع ارتباط هسسا
می توان به گفتگوی تصویری، متنی و صوتی اشاره کرد. در گفتگوی تصویری عملیاتی ماننسسد پسسرزنت کسسردن و یسسا بسسه اشسستراک
گذاشتن صفحه نمایش و ارسال فایل به شرکت کنندگان جزء موارد ضروری به نظر می رسد. همچنین می توان امکسسان ارسسسال و

دریافت پیام های متنی که می تواند شامل عکس و غیره باشد را نیز به آن ها اضافه کرد. 
لذا شرکت متن باز سامان در حال توسعه سیستم گفتگوی متنی/تصویری هست که بتواند در کنار سیستم های ایمیل، تقویم،

وظایف و سرویس ابری فایل، امکان ارتباطات نوین را نیز برقرار سازد.
قابلیت های این سرویس عبارت است از:

زیرساخت ابری قابل گسترش✔
امکان گفتگوی متنی به صورت زنده و همزمان✔
امکان گفتگوی تصویری/صوتی✔
امکان ارائه مجوز به مهمان در گفتگوهای تصویری/صوتی جهت حضور حضار خارج از سازمان✔
LDAP و SSO هویت و همگام سازی اطالعات از طریق سرویس های امکان احراز✔

LDAPامکان مدیریت گروه های کاری از طریق گروه های ✔

(2FAFAامکان احراز هویت دو مرحله ای )✔
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سامانه ارتباطات یکپارچه ابریمتن  باِز سامان

امکان رمزگذاری بین دو نقطه نهایی✔
 و پاسخگویی به مشتریان از طریق گفتگوی متنی بسسر رویHelpdeskامکان پاسخگویی به نیازهای سرویس هایی مانند ✔

وب سایت و برنامک های موبایل
IOS اتصال از طریق وب، دسکتاپ )ویندوز/لینوکس/مک(، و اندروید و امکان✔

امکان به اشتراک گذاری فایل ✔
4امکان به اشتراک گذاری صفحه نمایش✔

 امکان ارسال پیام صوتی✔
امکان ارسال پیام تصویری✔
( regex امکان جستجو در متن پیام ها )با قابلیت درک ✔
قابلیت ارسال اخطار در هنگام آفالین بودن کاربر ✔
 امکان اضافه کردن شکلک های متنوع ✔
 امکان اضافه کردن افراد به لیست عالقمندی ها ✔
 به آن ID امکان ایجاد کانال )خصوصی یا عمومی( و دعوت نمودن افراد براساس ✔
 قابلیت مشاهده اعضای کانال و گروه✔
 قابلیت مشاهده لیست فایل  های به اشتراک گذاشته شده توسط اعضاء✔
قابلیت اضافه کردن افراد به گروه  و کانال ✔
(@(mentionقابلیت مشاهده لیست اشاره شده )✔
 قابلیت ستاره دار کردن یک پیام در مکالمات و سپس مشاهده آن در لیست ستاره دارها✔
امکان مشاهده پیام های الصاق شده )متمایز شده( ✔
امکان ترک گروه و کانال✔
 امکان پنهان نمودن گروه یا کانال ✔
 امکان مشاهده اطالعات و توصیف گروه یا کانال ✔
قابلیت عالمت گذاری یک پیام به عنوان خوانده نشده ✔
 در مکالمات quoteامکان نقل قول کردن یک پیام با استفاده از گزینه ✔
 امکان پاسخگویی به یک پیام مشخص ✔
ID امکان جستجوی افراد بر اساس ✔

4Desktop sharing
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