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VISTA Training Group ]:  

 Microsoft Exchange Server 2013 سرفصل های دوره و کالس آموزش

 .در این دوره افراد توانایی پیکربندی یکی از قدرتمندترین و معروفترین ایمیل سرورهای دنیا را فرا می گیرند

Exchange 2013  در حال حاضر به عنـوان کارآمدترین ایـمیل سـرور دنیـا شناخته می شود و افـراد پس از

را برای سازمان های با مقیاس کوچک ، متوسط و بزرگ راه  Exchange ۳۱۰۲گذراندن این دوره می توانند 

 .اندازی نماینـد

 Clientچگونه سرویس پست الکترونیک، از آموزش داده می شود که Messaging Server 2013 در دوره •

 .، پست الکترونیک دریافت کرده و به گیرندگان ارسال می نماید Mail Server و یا

۳۱۰۲ Exchange Server کاربرد . از جمله پرکاربردترین محصوالت در سری سرورهای مایکروسافت می باشد

عموماًًًً شامل مجموعه ای از  Mail Serverاصلی این محصول، استفاده از آن به عنوان پست الکترونیک است، 

 .اشدقوانین قابل تعریف، فضای ذخیره سازی پیغام ها، لیست کاربران و مجموعه ماژول های ارتباطی می ب

،  Microsoft Lync 2013 شرکت مهندسی شبکه کندوج پس از برگزاری دوره تخصصی محصول قدرتمند

در این . نموده است Microsoft MCSE Messaging Pack 2013 اقدام به برگزاری سری جدید دوره

دد و ارائه میگر MCSE Messaging 2013 دوره کلیه مباحث و سر فصل های عملی و کاربردی مرتبط با

دانشپذیر پس از اتمام دوره به تنهایی و با تکیه بر دانش کسب شده در این دوره قادر خواهد بود این نرم افزار را در 

 .بستر شبکه شرکت و یا سازمان خود نصب و راه اندازی نماید

. 

. 

Microsoft Exchange 2013 

. 

Microsoft Exchange Server 2013 Course 
Overview of Exchange 2013 
Installing Exchange Server prerequisites 
Installing Exchange Server 2013 On Windows Server 2008 R2 
Planning and Configuring Mailbox Servers 
Managing Recipient Objects 
Planning and Deploying Client Access Servers 
Planning and Configuring Messaging Client Connectivity 
Planning and Configuring Message Transport 
Planning and Configuring Message Security Options 
Monitoring and Troubleshooting Exchange Server 2013 
Overview of Exchange Server 2013 Unified Messaging 
Designing and implementing Exchange Server 2013 Unified Messaging 

. 
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 :ویژگی های منحصربفرد این دوره ها

 

عملی بودن آموزش ها و پرهیز از تئوریزه کردن مفاهیم و استفاده حداکثری از زمان که عنصری ارزشمند در عصر 

مهندسی حاضر به شمار می آید، از ویژگی های منحصربه فرد دوره های آموزشی محصوالت مایکروسافت در شرکت 

 .شبکه کندوج می باشد

بر پایه این متد آموزشی ، دانشپذیر این دوره پس از اتمام کالس آموزشی قادر خواهد بود به تنهایی و با تکیه بر 

را در بستر شبکه نصب و راه اندازی  Microsoft Exchange 2013دانش کسب شده در این دوره ، برنامه 

 .نماید

به و تخصص بسیار ارزشمندی که در طی سه سال گذشته در زمینه نصب و راه اندازی اساتید آموزشی کندوج از تجر

محصوالت مختلف مایکروسافت در سایت های مختلف مشتریان گوناگون به دست آورده اند، برخوردار می باشند و 

مجموعه می  این نگاه کامال عملی به مبحث آموزش وجه تمایز کیفیت آموزش و دوره های مختلف آموزشی در این

 .باشد

 


