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مقدمهمقدمه

 جهتMariaDB یا Mysql طراحی شده است و از دیتابیس  Laravel و فریم ورک PHPاین سامانه با استفاده از زبان 
ذخیره اطلعات استفاده می نماید. 
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امکانات عمومیامکانات عمومی--11

 برای تعیین سطوح دسترسیRBACامکان تعریف کاربران در سیستم و پشتیبانی کامل از مکانیزم •
superadminها و سطح دسترسی ها توسط کاربر Roleویرایش و حذف کاربران، •

 جهت دسترسی به امکانات خاص مدیریتی پنلsuperadminتعیین کاربرهای •
)Responsive designسیستم تطبیق پذیر (•
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سرویس  اکانتینگ ایمیلهای ارسالیسرویس  اکانتینگ ایمیلهای ارسالی--22

امکان بررسی مصرف هر آدرس پست الکترونیک•
امکان جستجو بر اساس فیلدهای مختلف•
امکان گزارش گیری به صورت روزانه و ماهانه•
امکان مرتب سازی براساس آدرس، تاریخ و حجم ایمیلها و تعداد گیرندگان•
امکان مشاهده گزارش براساس تاریخ هجری-شمسی •
PDF و Excel، CSVامکان صدور خروجی براساس قالب های •

امکان تعریف طرح های مصرف براساس تعداد ایمیل ارسالی در روز و تعداد دریافت کنندگان در روز•
امکان اختصاص پست الکترونیک به طرحهای مورد نظر جهت افزایش سقف محدودیت پیش فرض•
امکان تعریف لیست های سفید، سیاه و خاکستری•
 سطر در هر صفحه 1۰۰ و 5۰، 25، 1۰امکان تغییر تعداد سطرها نمایش داده شده در صفحه به مقادیر •
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مانیتورینگ سرورهامانیتورینگ سرورها--33

امکان مانیتور نمودن منابع سرورها به صورت تفکیک شده•
 و غیرهCPU , RAM , Bandwidth, Disk I/O, Temperature, Disk capacity وضعیت ◦
امکان ارسال موارد هشدار و بحرانی به کانال تلگرام◦

امکان تعریف پروفایلهای مجزا برای مدیریت سرورها•
امکان تخصیص سرورها به پروفایلهای مد نظر•
 توسط سیستم مدیریتSSHامکان اتصال امن به سرورها با استفاده کلیدهای •
امکان پایش سرویسهای تعریف شده بر روی پروفایل برای هر سرور•
امکان مدیریت سرویسهای تعریف شده بر روی پروفایل برای هر سرور (اجرا، توقف و راه اندازی مجدد)•
SSHامکان مدیریت کلیدهای •
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گزارش هاگزارش ها--44

گزارش ایمیل های ارسال و دریافتی به تفکیک نوع و دامنه و کاربر•
گزارش کاربران آنلین بر روی سیستم پست الکترونیک•
گزارش کاربران آنلین بر روی سیستم پروفایل کاربری•
گزارش وضعیت ایمیل ارسالی یا دریافتی•
queueگزارش ایمیهای داخل •

LDAPگزارش از زمان اتصال کاربران به سیستم پست الکترونیک و •
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))LDAPLDAPمدیریت کاربران (مدیریت کاربران (  --55

امکان ساخت، ویرایش و حذف و جستجوی کاربران•
امکان ویرایش وضعیت کاربر (فعال یا غیر فعال)•
امکان غیرفعال نمودن دسترسی یک کاربر به یک سامانه (سامانه مورد نظر نیز باید پشتیبانی مربوطه را دارا باشد)•
مشاهده مشخصات کامل کاربران•
امکان انجام جستجوی ساده و پیشرفته•
امکان مشاهده آخرین وضعیت همگام سازی اطلعات کاربر•
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