
طرح جویشگر  72

 بومی

 آن سیسرو یها یژگیو و النون لیمیا ساختار یمعرف  :عنوان مستند

 اولنسخه : وضعيت مستند SE-P14-TCH-01-v1.0 : كد مستند
 

 

 باشد یم (رانیا مخابرات قاتیتحق مركز) اطالعات یفناور و ارتباطات پژوهشگاه از یكتب مجوز اخذ به منوط گزارش نیا از استفاده هرگونه 

  

 آزما های وب گزارش وضع پيشرفت خدمت رایانامه النون بر اساس شاخص 727

 59گزارش پيشرفت شهریور  22727

 محصول خدمت       : نوع خدمات ایمیل : نام پروژه

 59شهریور : تاریخ

 میزان تحقق شاخص پیشرفت شاخص پیشرفت پروژه ردیف

 %111 دقت 1

 Mb/s 100 پاسخگویی سرعت 2

با توجه به قابلیت كالسترینگ،  همزمان تعداد كاربر 3

 محدودیتی وجود ندارد

 %59 پذیریدسترسمیزان  4

 311 متوسط كاربر فعال روزانه 9

 اول افزودن شده در مرحلهموارد قید  ویژگیهای قابل ارائه به كاربران 6

 كاركردی ویژگیهای

 6111 تعداد كاربر ماندگار 7

 d/12000 تعداد ایمیلهای تبادل شده  8

 Mailbox storage, Rich Text)تا  2 های جدیدتعداد و نام سرویس 5

Editor,  ) 

 d/20 میزان و نرخ رشد كاربران  11

 %19 سهم بازار  11

 چاپار كشورنام رقبای موجود در  12

 59گزارش پيشرفت مهر  72727

 محصول خدمت       : نوع خدمات ایمیل : نام پروژه

 59مهر  :تاریخ



طرح جویشگر  72

 بومی

 آن سیسرو یها یژگیو و النون لیمیا ساختار یمعرف  :عنوان مستند

 اولنسخه : وضعيت مستند SE-P14-TCH-01-v1.0 : كد مستند
 

 

 باشد یم (رانیا مخابرات قاتیتحق مركز) اطالعات یفناور و ارتباطات پژوهشگاه از یكتب مجوز اخذ به منوط گزارش نیا از استفاده هرگونه 

  

 میزان تحقق شاخص پیشرفت شاخص پیشرفت پروژه ردیف

 %111 دقت 1

 Mb/s 100 پاسخگویی سرعت 2

با توجه به قابلیت كالسترینگ،  همزمان تعداد كاربر 3

 نداردمحدودیتی وجود 

 %59 پذیریدسترسمیزان  4

 311 متوسط كاربر فعال روزانه 9

 اول افزودن موارد قید شده در مرحله ویژگیهای قابل ارائه به كاربران 6

 كاركردی ویژگیهای

 6111 تعداد كاربر ماندگار 7

 d/12000 تعداد ایمیلهای تبادل شده  8

5 
 های جدیدتعداد و نام سرویس

 Search Function, Personal)تا  6

Signature, Address Book, Account 

Recovery, Create Folder, Undo send) 

 d/20 میزان و نرخ رشد كاربران  11

 %19 سهم بازار  11

 چاپار نام رقبای موجود در كشور 12

 

 

 

 

 



طرح جویشگر  75

 بومی

 آن سیسرو یها یژگیو و النون لیمیا ساختار یمعرف  :عنوان مستند

 اولنسخه : وضعيت مستند SE-P14-TCH-01-v1.0 : كد مستند
 

 

 باشد یم (رانیا مخابرات قاتیتحق مركز) اطالعات یفناور و ارتباطات پژوهشگاه از یكتب مجوز اخذ به منوط گزارش نیا از استفاده هرگونه 

  

 59گزارش پيشرفت آبان  22727

 محصول خدمت       : نوع خدمات ایمیل : نام پروژه

 59آبان  :تاریخ

 میزان تحقق شاخص پیشرفت شاخص پیشرفت پروژه ردیف

 %111 دقت 1

 Mb/s 100 پاسخگویی سرعت 2

با توجه به قابلیت كالسترینگ،  همزمان تعداد كاربر 3

 محدودیتی وجود ندارد

 %59 پذیریدسترسمیزان  4

 311 متوسط كاربر فعال روزانه 9

 اول افزودن موارد قید شده در مرحله ارائه به كاربرانویژگیهای قابل  6

 كاركردی ویژگیهای

 6111 تعداد كاربر ماندگار 7

 d/12000 تعداد ایمیلهای تبادل شده  8

5 

 های جدیدتعداد و نام سرویس

 ,Maximum attachment limit)تا  9

Supported Local languages, IMAP 

/JMAP support, SMTP 

support/POP3, Integration with IM 

message) 

 d/20 میزان و نرخ رشد كاربران  11

 %19 سهم بازار  11

 چاپار نام رقبای موجود در كشور 12

 

  



طرح جویشگر  23

 بومی

 آن سیسرو یها یژگیو و النون لیمیا ساختار یمعرف  :عنوان مستند

 اولنسخه : وضعيت مستند SE-P14-TCH-01-v1.0 : كد مستند
 

 

 باشد یم (رانیا مخابرات قاتیتحق مركز) اطالعات یفناور و ارتباطات پژوهشگاه از یكتب مجوز اخذ به منوط گزارش نیا از استفاده هرگونه 

  

 59گزارش پيشرفت آذر  22727

 محصول خدمت       : نوع خدمات ایمیل : نام پروژه

 59آذر  :تاریخ

 تحقق شاخص پیشرفتمیزان  شاخص پیشرفت پروژه ردیف

 %111 دقت 1

 Mb/s 100 پاسخگویی سرعت 2

با توجه به قابلیت كالسترینگ،  همزمان تعداد كاربر 3

 محدودیتی وجود ندارد

 %59 پذیریدسترسمیزان  4

 311 متوسط كاربر فعال روزانه 9

 اول افزودن موارد قید شده در مرحله ویژگیهای قابل ارائه به كاربران 6

 كاركردی ویژگیهای

 6111 تعداد كاربر ماندگار 7

 d/12000 تعداد ایمیلهای تبادل شده  8

5 
 های جدیدتعداد و نام سرویس

 Auto Reply, Filter to e.g. only)تا  9

see newsletters or Emails from 

contacts, Spam Filter, Report Spam, 

auto save) 

 d/20 میزان و نرخ رشد كاربران  11

 %19 سهم بازار  11

 چاپار نام رقبای موجود در كشور 12

 

  



طرح جویشگر  22

 بومی

 آن سیسرو یها یژگیو و النون لیمیا ساختار یمعرف  :عنوان مستند

 اولنسخه : وضعيت مستند SE-P14-TCH-01-v1.0 : كد مستند
 

 

 باشد یم (رانیا مخابرات قاتیتحق مركز) اطالعات یفناور و ارتباطات پژوهشگاه از یكتب مجوز اخذ به منوط گزارش نیا از استفاده هرگونه 

  

 59 دی شرفتيپ گزارش 92727

 محصول خدمت       : نوع خدمات ایمیل : نام پروژه

 59دی : تاریخ

 میزان تحقق شاخص پیشرفت شاخص پیشرفت پروژه ردیف

 %111 دقت 1

 Mb/s 100 پاسخگویی سرعت 2

با توجه به قابلیت كالسترینگ،  همزمان تعداد كاربر 3

 محدودیتی وجود ندارد

 %59 پذیریدسترسمیزان  4

 311 متوسط كاربر فعال روزانه 9

 اول افزودن موارد قید شده در مرحله ویژگیهای قابل ارائه به كاربران 6

 كاركردی ویژگیهای

 6111 تعداد كاربر ماندگار 7

 d/12000 تعداد ایمیلهای تبادل شده  8

5 

 های جدیدتعداد و نام سرویس

 ارائه رابط كاربری جدید

 فارسی Spell Checkافزودن 

امکان مشاهده ی ضمیمه های در 

 مرورگر

 d/20 میزان و نرخ رشد كاربران  11

 %19 سهم بازار  11

 چاپار نام رقبای موجود در كشور 12

 

 



طرح جویشگر  27

 بومی

 آن سیسرو یها یژگیو و النون لیمیا ساختار یمعرف  :عنوان مستند

 اولنسخه : وضعيت مستند SE-P14-TCH-01-v1.0 : كد مستند
 

 

 باشد یم (رانیا مخابرات قاتیتحق مركز) اطالعات یفناور و ارتباطات پژوهشگاه از یكتب مجوز اخذ به منوط گزارش نیا از استفاده هرگونه 

  

 59 گزارش پيشرفت بهمن 22727

 محصول خدمت       : نوع خدمات ایمیل : نام پروژه

 : نام ارائه دهنده

 میزان تحقق شاخص پیشرفت شاخص پیشرفت پروژه ردیف

 %111 دقت 1

 Mb/s 100 پاسخگویی سرعت 2

با توجه به قابلیت كالسترینگ،  همزمان تعداد كاربر 3

 محدودیتی وجود ندارد

 %59 پذیریدسترسمیزان  4

 311 متوسط كاربر فعال روزانه 9

 اول افزودن موارد قید شده در مرحله ویژگیهای قابل ارائه به كاربران 6

 كاركردی ویژگیهای

 6111 تعداد كاربر ماندگار 7

 d/12000 تعداد ایمیلهای تبادل شده  8

5 
 های جدیدتعداد و نام سرویس

یکپارچه سازی ایمیل النون با پیام 

و امکان دریافت و  (نسیم)رسان بله 

 ارسال ایمیل از طریق بات پیام رسان

 d/20 میزان و نرخ رشد كاربران  11

 %19 سهم بازار  11

 چاپار نام رقبای موجود در كشور 12
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