
 

 2010 Microsoft Corporation .©שמורות הזכויות כל .Microsoft  ,Windows ו- Windows Server רשומים מסחריים סימנים הינם  

 .אחרות בארצות או/ו הברית בארצות Microsoft Corporation של מסחריים סימנים או

 

  לרכישת מובילות טכניות סיבות 01

Windows® Small Business Server 2011 Standard 

Windows
®

 Small Business Server 2011 Standard הכוללים קטנים עסקים עבור במיוחד ומתומחר המתוכנן  

 על להגן לך מסייע, ולולניה להגדרה קל. משתלם משולב בפתרון הארגון ברמת טכנולוגיה מספק, היותר לכל משתמשים 75

, פנימיים אינטרנט אתרי, אלקטרוני דואר כגון תכונות בעזרת יותר יעילים להיות שלך לעובדים ומסייע שלך העסקי המידע
 .ומדפסות קבצים ושיתוף מרחוק גישה

 מפורטת והדרכה נרחבות העברה-קדם בדיקות, משופרים מיגרציה כלי .מפושטים וניהול פריסה

 של קודמות מגרסאות Windows Small Business Server 2011 Standard -ל פשוט גשדרו מאפשרים

Windows Small Business Server ו- Windows Server .המבוססת והאינטואיטיבית המוכרת החוויה 

 וקביעת משתמשים של וההסרה ההוספה. מראש שלך השרת את להגדיר לך מאפשרת Windows על

, לאינטרנט גישה הגדרת בעת אותך המנחים wizardsל  הודות, פשוטות ינןה למשתמשים הגישה רמת

 .בשרת ואחסון פקס מכשירי, מדפסות

. הרשת של ההתקנה תהליך את מאיצות client -ה של מפושטות ופריסה הגדרה .להגדרה פשוטה רשת

 וחיבור domain  ל ההצטרפות תהליך וכך, אינטרנט ודף פשוטה URL כתובת דרך ההתחברות היא

, נוספת אבטחה עבור clientת תצור אוטומטי באופן לקבוע באפשרותך, בנוסף. לאוטומטי הופך המחשב

 .ועוד חשמל צריכת ניהול

. והיישומים הרשת על כולל מבט לך מספק לשימוש הקל הניהולי המסוף .ממקום אחד שלך הרשת ניהול

,  IIS ,Exchange   ,SharePoint כגון שומיםביי וכלה וקבצים במשתמשים החל, הכל לנהל באפשרותך

WSUS יחיד ממסוף מאמץ ללא, רשת ותצורת. 

 שהשרת לוודא שתוכל כדי שלך הרשת תקינות את מנטרים real-time סמלי .הרשת ברחבי הגנה

 ופריסה יישומים תקינות בדיקות, יומיים תקינות דוחות תקבל, בנוסף. ומאובטחים תקינים שלך והמחשבים
 .שלך ללקוחות עדכונים של וכזתמר

 

 אינך, Windows Small Business Server 2011 Standard בעזרת .לפשוטים הפכו והשחזור הגיבוי

 השרת של אוטומטיים יומיים גיבויים לבצע באפשרותך כעת. חשובים עסקיים קבצים שתאבד לדאוג צריך
 לך מאפשרת ןמאסו התאוששות של ובניתהמ התכונה. בו שנמצאים החיוניים העסקיים הנתונים וכל

Microsoft לרבות) ספציפיים יישומים, שלמים אחסון אמצעי, ותיקיות קבצים לשחזר
®

 Exchange Server 

Microsoft SharePoint -ו 2010
®

 Foundation 2010 ,)למצב מלא שחזור לבצע או מערכת מצב 

 והנתונים הלקוחות שנתוני לוודא גם באפשרותך ,ממורכז ואחסון תיקיות של מחדש לניתוב הודות. ראשוני
 . הם גם מגובים החיוניים העסקיים
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  העסק, Windows Small Business Server 2011 Standard בעזרת .חכמה הודעות העברת

 והודעות קולי דואר, אלקטרוני דואר לרבות — שלך התקשורת פריטי לכל גישה לקבל יוכל שלך הקטן

  Exchange Server 2010 של המשולבות היכולות בעזרת. נייד התקן או אינטרנט דפדפן מכל — מיידיות

 .נמצא אתה היכן משנה לא — יותר לבצע תוכלMicrosoft Outlook Web Access  (OWA ,) -ו

  SharePoint Foundation 2010 -ב משתמש אתה כאשר .מסמכים עם מובנה פעולה שיתוף

 — Office של מוכרות הכלים המקוונים המשתלבים עם תוכנות — Microsoft Office Web Apps -ו

 .מקום מכל, מקוון באופן Microsoft מסמכי את ולשתף לערוך, להציג תוכל

 

Remote Web Access. הפורטל, לו מחוצה או שלך העסק בתוך אתה אם בין Remote Web Access 

 חיוניים עסקיים נתונים או אלקטרוני דואר, SharePoint אתרי, מסמכים, לקבצים לגשת לך מאפשר

 מלאה בצורה תצורתו את לקבוע ניתן, כן כמו. אינטרנט דפדפן דרך שלך הרשת על שליטה ולקבל אחרים
 .שלך הרשת להרחבת נפלאה דרך וזוהי

 

 בשיתוף לעבודה מיועד Windows 7 . Windows Small Business Server 2011 Standard עם שילוב

, תיקיות של מחדש ניתוב כגון תכונות של היתרון את לנצל באפשרותך ולכן, Windows 7 עם פעולה

 .והרשת המחשב של מיטביים מביצועים הנאה הפקת תוך, חשמל צריכת וניהול קבוצתית מדיניות

 

Windows Server על מבוסס Windows Small Business Server 2011 Standard .חזק IT בסיס
®

 

2008 R2 ,שרת של ביותר והעמידה הגמישה ההפעלה מערכת Windows Server שתוכל רק לא. כה עד 

 עם לצמוח שיכולה פלטפורמה תקבל גם אלא, אנרגיה מבחינת יותר יעילה בחומרה להשתמש להתחיל
 .נוספים ויישומים שרתים, במשתמשים לתמוך כדי שלך העסק צמיחת

 


