معرفی :
 Microsoft LYNCیکی از مح صوالت برج سته شرکت مایکرو سافت می با شد که جهت برقراری ارتباطات یکپارچه درون و برون
سازمانی برای شرکت های متو سط و بزرگ به کار گرفته می شود .شرکت مایکرو سافت سرمایه گذاری زیادی روی این مح صول
انجام داده تا بتواند تمامی نیاز های کاربران در رابطه با ارتباطات صدا – ت صویر و متن را به بهترین نحو پو شش دهد  .همانند بقیه
محصوالت مایکروسافت اصل راحتی استفاده و سادگی استقرار و یکپارچگی با سایر محصوالت مایکروسافت در طراحی این نرم افزار
مد نظر قرار گرفته است و کار با آن را برای کاربر ساده و لذت بخش نموده است.
امکانات :
  MS-LYNC : VoIPمی تواند بعنوان سرویس دهنده  VoIPعمل کرده و جایگزین سی ستم سنتی تلفن آنالوگ شده ومعایب آن را برطرف نماید با قرار دادن  Gatewayبین این سرررور و وطوش شررهری می توان بطور کلی سرریسررتم های
مرکزی تلفنی قدیمی را جمع آوری و از مزایای سیستم  VoIPبا صرف کمترین هزینه استفاده بهینه نمود.
-

سیستم ویدیو کنفرانس  :استفاده از سرویس ویدیو کنفرانس یکی از نیاز های ضروری شرکت های در حال توسعه و
پیشرفت می باشد  .این سیستم برای برقراری جلسات بصورت راه دور و بین دفاتر سازمان مورد استفاده قرار می گیرد .در
حقیقت جل سه می تواند میان یک یا چند کاربری که دارای کالینت مربوش به  LYNCمی با شد و در هر یک از ساوتمان
های شرکت مستقر می باشد برگزار شود

-

به ا شتراک گذاری صفحه نمایش یا برنامه های اجرا شده روی کامپیوتر  :اسررتفاده از این امکان و ترکیب آن با
ویدیو کنفرانس می تواند مزایای زیادی برای شررررکت ها به همراه داشرررته باشرررد  .از این امکان برای برگزاری جلسرررات
آموزشی و یا رفع اشکال کاربران می توان بهره برد.

-

چت نو شتاری  Ms-LYNC :دارای امکانات مربوش به چت نو شتاری ا ست که باعث می شود کاربران به سرعت و براحتی
از طریق چت نوشتاری با یکدیگر در ارتباش باشند

-

سایر امکانات ویژه  Ms-LYNC :امکانات مناسررب دیگری از جمله انتقال فایل و یا امکان ضرربط جلسررات را در اوتیار
استفاده کنندگان قرار می دهد.

