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Mokymai 

  

Exchange Server 2010 

  
2009 m. pabaigoje, rinkai pristatytas Microsoft 
Exchange Server 2010 tapo nauja pakopa unifikuoto 
ryšio sprendimų srityje. Nors rolių kiekis, lyginat su MS 
Exchange 2007 versija, išliko nepakitęs, tai mums jau 
žinomos: Mailbox, Client Access, HUB Transport, Edge 
Transport, Unified Messaging, tačiau funkcionaliai jos 
plėtėsi ženkliai. Trumpai apžvelgsime kelis pokyčius. 

HUB rolė, pasaulį išvydusi dar 2007-ojoje versijoje, 
leidžia sukurti taisykles visiems per HUB‘ą 
praeinantiems pranešimams. Pavyzdžiui įmanoma įkelti 
reklaminį pranešimą į visus iš įmonės išeinančius 
laiškus. Aktuali galimybė uždrausti vartotojams siųsti 
laiškus už įmonės ribų, jeigu jose ar jų antraštėse yra 
nepageidautini žodžiai ar frazės. Visiškai nauja HUB 
funkcija  – pašto pranešimų moderavimas. Yra 
galimybė sukurti taisykles, kurios vartotojų ar jų grupių 
siunčiamus laiškus persiunčia moderatoriui, o 
pastarasis sprendžia ar jie bus pristatyti adresatui. 

MS Exchange Server 2010 versijos CAS rolė leidžia 
vartotojams jungtis prie serverio įvairiais protokolais. 
Ne išimtis ir MAPI vartotojai. Prisiminkime, juk 
ankstesnėje versijoje MAPI vartotojai jungdavosi 
tiesiogiai į Mailbox rolė. Minėta naujovė, serverio 
darbo sutrikimo atveju, leidžia visiškai skaidriai 
vartotojų procesams pereti prie kito serverio. 

Mailbox rolėje pokyčiai patys ryškiausi. Nuo šiol visos 
bazės egzistuoja Organization Configuration lygmenyje. 
O tai leidžia bazems replikuoti visoje Exchange 
organizacijoje, nesuisisiejant su konkrečiu serveriu. 
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Tam būtini originalūs bazių pavadinimai visos Exchange 
organizacijos mastu. Sistemos  patikimumui užtikrinti 
sukurtas DAG funkcionalumas. 

Viena iš naujovių yra ECP (Exchange Control Panel). Ši 
funkcija leidžia, naudiojant Web prieigą, kurti naujus 
vartotojus, valdyti vartotojų grupes ir pn. Paminėtina 
visiškai nauja Mail Tips f-ja, pranešanti vartotojui apie 
gavėjo Out of Office stovį dar prieš išsiunčiant jam 
laišką. 

Visiškai neseniai išleistas Service Pack 1, kuris ženkliai 
papildė sistemos funkcionalumą. Apie tai ir dar 
daugybę naujovių Jus galite sužinoti CTG Mokymo 
centre, atvykę į MS Ecxchange Server 2010 kursus. 
Mokymų metu mes ne tik plačiai apžvelgsime šį 
produktą, bet ir paruošime klausytojus migracijai iš 
senųjų versijų į naująją – MS Exchange Server 2010. 
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