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POTRZEBA
Decyzjaaoawyborzeaefektywnegoarozwiązaniaadlaapocztyaiapracyagrupoweja
spowodowanaabyłaakilkomaaczynnikamiM

Uwarunkowaniaatechnicznea
Potrzebaazmianyadotychczasowegoarozwiązaniaapocztowegoatypuapostfixa
naa innya systema za dodatkowymia elementamia współpracya grupoweja dlaa
użytkowników.

AIUT
Firmaa AIUTa sp.a za o.o.a działaa wa dynamiczniea rozwijającycha sięa branżacha
automatykiFarobotykiFainformatykiaiaelektroniki.aZostałaazałożonaawa1xx1a
rokua wa Gliwicach.a Przedmiotema działalnościa spółkia jesta projektowanieFa
realizacjaa aa takżea integracjaa systemówa automatykia przemysłoweja oraza
komputerowychasystemówanadzoruaiasterowaniaazarównoawakrajuajakaia
zaagranicą.a
Firmaa zatrudniaa ponada 2ffa osóba wa tyma 9ffa jakoa kadręa inżynierskąa ia
posiadaa wieloletniea doświadczeniea wa sektorachMa motoryzacyjnymFa
energetycznymFa hutniczymFa metalurgicznymFa petrochemicznymFa
gazowymFacementowopwapienniczymFaspożywczymaorazapapierniczym.a
AIUTa Sp.za o.o.a uczestniczya wa programacha ia projektacha badawczop
rozwojowycha ia inicjujea nowea kierunkia działania.a Jakośća ia nowoczesnośća
toanajważniejszeaatutyafirmy.

Potrzebaa zintegrowanegoFa skalowalnegoa ia stabilnegoa rozwiazaniaa
opartegoanaawłasnejainfrastrukturzeatechnicznej.

Uwarunkowaniaabiznesowe
Potrzebaa wdrożeniaa rozwiązaniaa umożliwiającegoa przedea wszystkima
pracęa poprzeza przeglądarkęa wwwa za dowolnegoa miejscaa naa platformiea
WindowsFaLinuxaiaMac. a
Dostarczeniea rozwiązaniaa gwarantującegoa współpracęa za innymia
popularnymiaaplikacjamiadoazarządzaniaapocztą. a
Dostarczeniea rozwiązaniaa umożliwiającegoa synchronizacjęa danycha za
urządzeniamia mobilnymia –a wa szczególnościa dlaa częścia pracownikówa ia
kadryafirmyarealizującejaprojektyanaaterenieaPolskiaiazaagranicą.a
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Wdrożenie systemu poczty i pracy
grupowej Zimbra w AIUT Gliwice
ROZWIĄZANIE
Firmac Intalioc byłac jednymc zc oferentówc rozwiązaniac opartegoc nac
systemiec pocztyc ic pracyc grupowejc ZimbraGc Procesc wyboruc nowegoc
systemuc zostałc przygotowanyc przezc AIUTc wc sposóbc profesjonalny1c
dziękic czemuc możliwec byłoc dokładnec porównaniec kilkuc wiodącychc
rozwiązańc jakc Zimbra1c MSc Exchangec V:O/1c GroupWiseGc Procesc tenc
zakładałc prezentacjec ic weryfikacjec technicznec rozwiązańc poprzezc
realizacjęcwewnętrznychctestówGcEtapctenctrwałcczterycmiesiąceG
Wc tymc celuc zostałoc opracowanec zestawieniec zec specyfikacjąc
funkcjonalnąccałegocrozwiązania1cktórecuwzględniałoHcc
c
Obsługęc pocztyc korporacyjnej1c kalendarzy1c kontaktów1c zadańc ic
synchronizacjicwybranychcelementówcnacurządzeniachcmobilnychG
Zabezpieczeniac serwera1c wc szczególnościc podc kątemc AVWASc orazc
dodatkowychc mechanizmówc jakc zapobieganiuc ic detekcjic ataków1c
współpracyczcusługamickatalogowymicADGc
Zabezpieczeniac ic funkcjonalnościc odc stronyc użytkownikac –c c obsługęc
wieluc domenc pocztowych1c listc dystrybucyjnych1c elastycznec zarządzaniec
stopkamicwctreścicwiadomościGc
Ustawieniaczaawansowanecdlacużytkownikac–cpoprzezcobsługęcpocztycic
elementówcwspółpracycgrupowejczacpomocącpopularnychcprzeglądarekc
www1c możliwośćc samodzielnegoc przekierowywaniac pocztyc ic
delegowaniacuprawnieńcdockontacdlacinnychcużytkownikówG
Ustawieniac dlac administratorac systemuc –c dostępc doc konfiguracjic
systemuc zc poziomuc paneluc wwwc orazc CLI1c możliwośćc wirtualizacjic
rozwiązaniac zc wykorzystaniemc środowiskc darmowychc ic komercyjnychGc
Stabilnejc podstawyc dlac środowiskac wc oparciuc oc systemc Linuxc orazc
logowaniac aktywnościc serwerac wc czasiec rzeczywistymc zc możliwościąc
szybkiegocodzyskiwaniackontczckopiiczapasowejG
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CASEcSTUDY
FirmacIntaliocprzeprowadziłacwdrożeniecsystemucpocztycicpracycgrupowejcZimbraccwcAIUTcdzieląccgocnac
kilkacetapówG
Etap I 3c etapemc wstępnymc byłoc zebraniec informacjic oc dotychczasowymc środowiskuc pocztowymc AIUT1c dodatkowychc
wymaganiachc związanychc zc bezpieczeństwemc poczty1c ustawieńc sieciowych1c podzialec użytkownikówc pracującychc nac
aplikacjachctypucdesktopGc
Etap II - Nac podstawiec ustaleńc technicznychc zc ankietyc ic przygotowanejc infrastrukturyc zrealizowanac zostałac instalacjac ic
konfiguracjac systemuc operacyjnegoc Linuxc UBUNTUc LTSc orazc Zimbryc wc środowiskuc VMwarec vSphereGc Dodatkowymc
elementemc związanymc zc przygotowaniemc zespołuc ITc firmyc AIUTc byłoc szkoleniec administracyjne1c podczasc któregoc
omówioneczostałycszczegółowocscenariuszeczwiązaneczcbezpiecznymcprzełączeniemcśrodowiskacdlacużytkownikówGcc
Etap III -c Migracjac użytkownikówc zc dotychczasowegoc serwerac postfixc doc Zimbryc zc uwzględnieniemc tychc użytkowników1c
którzycposiadalicswojecdanecjedyniecwcaplikacjachcdesktopowychcjakcMScOutlook1cThunderbirdGc
Etap IV -cTestycicprzełączeniecśrodowiskaG

REZULTATY
ZarządzaniecwiadomościamicicwspółpracącpomiędzyccpracownikamicjestcprostecicskuteczneGc
Dziękic wdrożeniuc rozwiązaniac Zimbrac wc AIUTc wzrosłac wydajnośćc użytkownikówc związanac zc wymianąc informacjic orazc jejc
dalszymc przetwarzaniemGc Serwerc pocztyc dajec możliwościc własnejc zaawansowanejc konfiguracji1c dziękic czemuc jestc onc
optymalniec dopasowanyc doc potrzebc firmyGc Intuicyjnyc interfejsc wwwc orazc dodatkowec wtyczkic doc MSc Outlookc dając
możliwośćcwyborucwczakresiecpreferencjicpracycpracownikomcAIUTG

Oszczędnościcwynikająceczcwdrożenia
Dziękic elastycznemuc podejściuc firmyc Zimbrac doc politykic cenowejc licencji1c budżetc projektuc zostałc zrealizowanyc zgodniec zc
założeniamic bezc angażowaniac dodatkowychc zasobówc zewnętrznychGc Wbudowanec mechanizmyc Zimbryc jakc HSMc
umożliwiającponadtocoszczędnościcwczakresiecprzenoszeniacdanychcoperacyjnychcpocokreślonymcczasieczcdyskówcszybkichcic
drogichc nac dyskic wolniejszec alec oc lepszymc współczynnikuc cenac doc pojemnościGc Ponadtoc rozwiązaniec niec wymagac użyciac
dodatkowychcpłatnychcelementówczwiązanychczcsystemamicoperacyjnymicczycmechanizmamickopiiczapasoweGcc

Zarządzanieclicencją
Możliwośćc przypisaniac indywidualnegoc użytkownikac doc rodzajuc licencjic wc zależnościc odc zapotrzebowaniac nac funkcjec
zaawansowane1c jakc synchronizacjac danychc nac urządzeniachc mobilnych1c elementyc pracyc grupowejc wc MSc Outlookc orazc
dodatkowecarchiwumGccc

Skutecznacmigracja
Bezstratnecprzeniesieniec danychczcserweracpierwotnegoc docZimbry1c byłoc warunkiemc realizacjic projektuGc Migracjaczostałac
zrealizowanaczcwykorzystaniemcwłasnychcnarzędzicIntaliociczakończyłacsięcsukcesemGc

