
O que há de novo - IceWarp Merak 9.0

IceWarp Merak Mail Server 9 é uma solução de comunicação completa. Além do novo WebMail com
tecnologia Web 2.0 (Ajax), novos módulos foram introduzidos, como SIP Server, SyncML e CalDAV,
além de inúmeras melhorias e novidades no servidor de correio e demais módulos como GroupWare e IM,
garantido maior integração, melhorias de performance e usabilidade.

Detalhes referenciados abaixo, após a tabela contendo informações sobre outros releases do IceWarp
Merak Mail Server 9.

Histórico de versões

Versão Lançamento Log de mudanças Notas de Lançamento

9.4 22/12/2008 O que há de novo 9.4.0 Download - até a versão 9.4

9.3.1 13/08/2008 O que há de novo 9.3.1

9.2.1 30/04/2008 O que há de novo 9.2

9.1.1 05/01/2008 O que há de novo 9.1.1

9.1.0 21/09/2007 O que há de novo 9.1.0

9.0 13/08/2007 O que há de novo 9.0

Detalhamento da versão 9

Uma importante mudança foi a remoção do /accounts, anteriormente usado para gerenciamento de contas
via web. Na versão 9, caso acesse o endereço /accounts via web, ocorrerá redirecionamento para o novo
sistema de administração de contas, o /admin. O novo sistema está em português e permite acesso com
conta administradora do Merak, permitindo gerenciar todo servidor de forma semelhante ao Console de
Administração, o que é especialmente útil para gerenciar servidores Merak em Linux. Toda
funcionalidade dos Domain Admins, que podem criar contas em seus domínios via web, permanece
funcional.

Disponibilizamos também a primeira versão do Console de Administração do Merak em português na
versão Merak Windows e também no Console de Administração, sendo necessário, entretanto, estar
rodando a versão 9 do Merak Windows ou Linux. Para acessá-lo, a partir do Console de Administração,
escolha Options/Languages/Portuguese.

Outra novidade é que agora, ao instalar o Merak, você escolhe a língua desejada. A versão disponível em
nosso site inclui instalador em português, bem como console de administração por padrão em português
(facilmente alterado em Opções/Línguas/English ou outra língua desejada), além de todos os outros
recursos localizados, como WebMail carregando em português e corretor ortográfico Aspell em português.

No caso de estar atualizando a partir de versão anterior à 9, é necessário definir, uma única vez, a língua
padrão do WebMail para português, bem como o corretor ortográfico. Para tal, acesse o WebMail como
administrador e utilize a opção Tools/Admin Options. Em seguida, acesse a aba General/Layout e mude
Language de English para Brazilian Portuguese. Agora acesse a aba Mail / Default / Spellchecker
language, e mude de English para Brazilian Portuguese.
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language, e mude de English para Brazilian Portuguese.

Vale ressaltar que todos os manuais foram revisados, bem como as perguntas freqüentes. Estamos
trabalhando para fornecer tais documentos em português, o mais breve possível.

Também recomendamos obter nosso novo pacote de filtros de conteúdo (versão 9.00), que traz vários
filtros interessantes, inclusive alguns para combater determinados spams atuais, incluindo aqueles com
PDF anexado (que já são reconhecidos pelo SpamAssassin) e também ZIP.

A seguir, casos particulares importantes que devem ser lidos antes de se realizar o upgrade e detalhamento
extenso das novidades e melhorias de cada módulo da versão 9 do Merak.

Casos particulares

Caso possua o Merak instalado em uma máquina Windows que já tenha o PHP instalado, devido a um
caso do Windows, o Merak deve enxergar o php.ini desse outro PHP (e não o do Merak), sendo que o
serviço WebMail não iniciará. A solução consiste em renomear o arquivo php5ts.dll (ou php4ts.dll) que
reside em windows\system32, mantendo este arquivo apenas na pasta system32\inetsrv.
No caso do Merak Linux, há links simbólicos novos que precisam ser feitos, conforme abaixo, para
correto funcionamento do WebMail:

# ln -s /lib/libssl.so.0.9.7a /opt/merak/libssl.so.0.9.8

# ln -s /lib/libcrypto.so.0.9.7a /opt/merak/libcrypto.so.0.9.8

WebMail Pro

A principal novidade do Merak 9 é o WebMail Pro, novo WebMail com tecnologia Ajax, geração web
2.0. É possível rodar o WebMail Classic/antigo (endereço /mail) em conjunto com o WebMail novo
(endereço /webmail), permitindo uma migração gradativa. O novo WebMail necessita, visando melhor
performance, nova geração de browsers, como IE7 ou Firefox versão 2+.

Para alterar o default de carregamento para ser o WebMail Pro, usuários antigos podem editar o arquivo
index.html na pasta merak/html e substituir /mail por /webmail, ou ainda, apagar o arquivo index.html e
fazer o redirecionamento através de Rewrite no site do web service, conforme detalhamento no manual do
WebMail Pro.

Vale ressaltar a importância de se ler a documentação do WebMail Pro, apresentado logo após a
instalação/upgrade do Merak 9, sobretudo no item Address Book Conversion, que se inicia na página 13.
Antes de mais nada, caso esteja fazendo upgrade a partir de versão anterior ao Merak 8.9, clique aqui para
ler O que há de novo Merak 8.9 e instruções a respeito da conversão de objetos do Merak para UTF-8.

O WebMail novo armazena contatos apenas em banco de dados, sendo usado o mesmo banco que o
GroupWare. Os contatos e o calendário estão disponíveis para todos e funcionam bastando ter o serviço
GroupWare iniciado e com banco de dados definido, podendo a licença estar expirada. entretanto a
licença do GroupWare continua sendo necessária para usufruirur dos seus recursos, incluindo
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licença do GroupWare continua sendo necessária para usufruirur dos seus recursos, incluindo
compartilhamento (global address book).

Para saber se você possui contatos em arquivos texto, faça uma busca por address.dat na pasta
merak/webmail/users. Caso negativo, você não precisará rodar o script, pois seus contatos já devem estar
em banco de dados (o banco padrão do Merak é o calendar.mdb na pasta merak/calendar e cuja DNS é
IceWarpCalendar).

Você deve executar, preferencialmente fora de horário de pico, a seguinte URL, para converter contatos
em arquivo texto para banco de dados:

http://seuhostname:portacontrol/admin/tools/convert_old_webmail.html

Ao executar o script, será solicitada conta administradora para que o Merak converta contatos do
WebMail antigo em formato texto (arquivo address.dat nas pastas webmail/users/dominio/usuario) para
banco de dados, com exibicação na tela do browser com relação aos resultados da conversão, sendo
recomendado salvar tal página após finalizada a conversão. Você também será indagado o e-mail do
Global Address book, caso use, para que também seja convertido para banco de dados. Caso não use,
mantenha este campo em branco. Maiores detalhes a respeito da configuração do Global address book no
novo WebMail, no manual do mesmo.

Além disso, este script procura por mensagens de clientes armazenadas na pasta /webmail/users ao invés
da pasta /mail, algo que ocorria apenas para clientes que possuíam configuração em Opções/Opções do
administrador/Armazenar pasta de mensagens na pasta mail do Merak desativada no WebMail antigo. O
script move tais mensagens para a pasta /mail, de forma a serem reconhecidas pelo novo WebMail.

Aqueles que estão migrando da versão 8, devem ler também o que documento O que há de novo Merak
8.9. Esse link cita o script convert_user_data.html, que é usado para converter diversos arquivos como
nomes no console, contatos do WebMail e pastas criadas pelo WebMail, para o padrão UTF-8, adotado
pelo Merak desde a versão 9.

Finalmente, caso tenha configurado o WebMail antigo, em Opções do administrador, para gravar contatos
apenas em arquivo texto, desmarque tal opção, para que contatos sejam gravados em banco de dados, de
forma a serem compatíveis com e constarem no novo webmail. Após rodar o script, pode ser necessário
apagar todos arquivos address.dat (contatos em arquivo texto) da pasta webmail/users, para que não
ocorram duplicidades, já que os mesmos também já estarão em banco de dados. Antes, porém, sugerimos
fazer um backup da pasta merak/webmail/users. Para realizar um backup para outro local mantendo a
estrutura de diretórios, a partir da pasta merak/webmail/users, você pode usar o comando xcopy *.dat
c:\wmail-bkp /E /I.

Outra melhoria que vale ressaltar é o fato de que o WebMail não precisa mais reiniciar automaticamente
após determinado número de conexões, devido a limitações do PHP. Portanto, você pode remover a tag
RELOADISAPI, caso exista no seu arquivo webserver.dat, para que este reinício automático não ocorra.

Outras novidades do WebMail Pro referenciadas abaixo:
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Outras novidades do WebMail Pro referenciadas abaixo:

WebMail movido a AJAX (Asynchronous JavaScript e XML) que traz integração completa groupware e
funcionalidade diversas de correio em uma interface amigável. Robusto e estável, permitindo grande
quantidade de mensagens e usuários.
Criptografia de email S/MIME - Criptografia de email e assinatura digital usando S/MIME diretamente
na caixa postal do usuário, de forma semelhante ao PGP, sem necessitar nenhum plugin no lado do
cliente. Suportado no WebMail Pro, incluindo gerenciamento de certificado.. S/MIME é suportado
também para aplicativos de email desktop, com a possibilidade de de automatizar a assinatura e
criptografia digital, usando regras do servidor (server rules).
Regras de contas Server-side - Regras (Rules) no WebMail funcionam, mesmo caso não esteja logado ao
mesmo.
Defina regras (rules) baseadas no conteúdo da mensagem, realize ações de copiar ou mover para uma
pastsa ou simplesmente criptografar mensagens. Tudo definido pelo usuário final através da interface do
WebMail ou WebAdmin.
Corretor ortográfico ASpell - Mais de 100 dicionários para diversas línguas podem ser obtidos em
apell.net. Versão do Merak localizada para Brasil já vêm com corretor ortográfico em português. Usuário
pode alternar entre os dicionários disponíveis. Palavras escritas erroneamente são sublinhadas, sem
popups ou outras interrupções, oferecendo máximo conforto.
Completamente em Unicode - Suporte para localização da interface e habilidade de visualizar e-mails em
línguas diversas sem quaisquer problemas de charset. C O WebMail pode ser facilmente localizado para
qualquer língua, incluindo aquelas que usam caracteres de double-byte. O WebMail está disponível, com
o português como língua padrão, na versão disponível em nosso site.

Telefonia VoIP

Sub-sistema de telefonia baseado no protocolo SIP - Novo módulo que permite realizar ligações usando a
Internet ou LAN. Independente do codec de voz em uso, compatível com uma grande variedade de
softphones SIP e SIP hardware phones. Fácil configuração, NAT Transveral para operação atrás de
fierwalls e roteadores, opções diversas referentes a roteamento de chamadas. Não há necessidade de se
redigitar contatos ou instalar drivers proprietários.
Integrado ao WebMail e Conector Outlook - Graças a uma integração completa do servidor VoIP,
usuários podem discar diretamente a partir do conector Outlook ou da lista de contatos do WebMail.
Protocolo SIP SIMPLE instant messaging - Chat em modo texto e informações sobre presença, através
de um subset do protocolo SIP, para conversas no estilo Skype. Funciona no releases mais recentes de
softphones enterprise, como o X-Lite, desenvolvido pela Counterpath Inc. Atualmente, não funciona
com o MS Messenger, devido a problemas na implementação do mesmo.

Servidor SyncML

Multi-plataforma, solução universal - Novo módulo, sincroniza dados PIM com a maior parte dos
telefones celulares modernos. Não necessita basicamente nenhuma configuração do lado do servidor.
Sem taxas de licenciamento do lado do cliente. Sincronização wireless da caixa de correio (mensagens) e
informações PIM (Calendários, Tarefas, Notas, Contatos, Arquivos, Diários/Journals) em devices e
aplicativos, independentemente do tipo de device (aplicativo PC, PDA, smartphone), plataforma
(Symbian, Palm, Windows Modile, telefones celulares) e do protocolo da portadora (HTTP, OBEX,
WSP...).
Integração com GroupWare - Permite manter dados do Outlook atualizado em um device handheld e
sincronizá-los para um poderoso banco de dados no servidor, servindo como backup, ou gerenciá-los
através do WebMail. Grande variedade de tipo de dados e formatos - emails e pastas via IMAP, todos
objetos GroupWare/Outlook, arquivos, etc.
PDO abstraction layer permite usar qualquer mecanismo (engine) de BD para armazenar dados do
usuário - Dependendo do número de usuários e dispositivos, o administrador pode escolher o
armazenamento de dados em uma grande variedade de mecanismos (engines) de bancos de dados
suportados, desde aqueles de entry-level, como SQLite, até as soluções de ponta, como Oracle.
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suportados, desde aqueles de entry-level, como SQLite, até as soluções de ponta, como Oracle.
Praticamente sem necessitar configuração do lado do servidor - Compatível com a maior parte dos
devices que contém SyncML e uma variedade de aplicativos client, como o gratuito Funambol ou o pago
Synthesis. Para devices sem suporte nativo SyncML, como handhelds Windows Mobile, o aplicativo
cliente open-source Funambol pode ser usado. Outro software de terceiros que garantimos
funcionamento é o comercialmente disponível Synthesis.

Servidor CalDAV

O que faltava para sincronizar objetos usando o Mozilla Lightning, Google Calendar - Possibilidade de
usar estes 3 protocolos, garantido tecnologia de ponta - Acesso direto ao GroupWare, permite
compartilhamento de calendário e diversos objetos, usando-se uma grande variedade de programas
cliente, sem necessitar plug-ins adicionais do lado do usuário.
Protocolos WebDAV, CalDAV, GroupDAV - Com solução do lado do servidor, nenhum suporte é
necessário do lado do cliente para se realizar compartilhamento, sendo possível múltiplas visualizações
de calendários de uma só vez. Suporta pastas compartilhadas, pastas públicas, sub-pastas, ocorrências,
recorrência, excessões e alarmes. Graças a uma integração percisa de todos sub-sistemas, usuários não
precisam lidar com assuntos de incompatibilidade.
Tecnologias SyncML, vCard e LDAP - Sincronize qualquer informação armazenada no BD do
GroupWare, sem importar se informações originaram de um telefone celular, Outlook ou acrescentadas
pelo administrador.
Compreensão gzip e outras melhorias - Suporte a respostas comprimidas, testado para compatibilidade
com todos principais clientes CalDAV. Groupware foi atualizado, de forma que suporta UIDs do
protocolo CalDAV.
Completamente em Unicode - Habilidade de visualizar calendários em múltiplas línguas, de uma só vez.

Suporte completo Unicode (UTF-8)

Console de Administração, WebMail, Conector Outlook - Suporte Unicode significa que tudo pode ser
localizado para línguas regionais. Todas partes visuais do sistema rodam em Unicode. Nomes de pastas
do GroupWare, nomes de contas e avaratares IM podem agora ser localizados, incluindo suporte a
línguas double-byte. Arquivo interface.xml adicionado para aqueles que desejam ajustar layout para
acomodar novas línguas.
Nomes de contas e pastas - Emails de entrada são armazenadas por padrão com caracteres originais e a
conexão MIME/UTF-8 é feita sempre que necessário. E-mail, mensagens IM e dados GroupWare são
convertidos, de forma transparente, para Unicode, sempre que necessário. Até o nome da pasta de Spam
no IMAP pode ser localizada para qualquer língua.
Itens do GroupWare e email - Suporte a todos caracteres internacionais, sem necessitar conversão em
aplicativos client - solução para problemas de compatibilidade.
Regras do SpamAssassin - Até emails em línguas específicas podem ser verificadas por assinaturas de
spam. Mecanismo (engine) do anti-spam permite criar regras específicas para filtrar spam em línguas
asiáticas, seja por usuários ou de forma centralizada através da tecnologia AutoUpdate.
Filtros, Regras (Rules) - Filtragem é realizada em mensagens convertidas para UTF-8 em tempo real.
Todas as configurações do servidor são armazenadas em UTF-8 e mensagens recebidas em outros
charsets são convertidas internamente para UTF8.

API (Application Program Interface)

Conexões API remotas - Uma alternativa ao Console de Administração remoto, sobretudo para
administradores Linux. A API e o utilitário command line tool agora são capazes de realizar operações
remotas através do RPC, incluindo gerenciamento remoto, scripting e realizar ações não disponíveis por
outros meios, como exportação/importação remota de contas de usuários.
Comando Run e Captura do Output - Roda comandos localmente em servidores remotos sem necessitar
abandonar o conforto de se usar o Console de Administração do Merak. Comando (ferramenta tool) que
pode ser rodado localmente no servidor, enquanto conectado através de uma conexão remota, quando
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pode ser rodado localmente no servidor, enquanto conectado através de uma conexão remota, quando
RPC pode representar um risco de segurança ou não estiver disponível.
Sintaxe limpa e simplificada - Rode "tool -h -t" para visualizar todas as capacidades da ferramenta.
Comandos em grupo, novos métodos, suporte para comandos de atalho, processamento de comandos
atualizado.
Suporte a filtros com queries SQL - Permite o uso de bancos de dados externos com filtros. Por exemplo,
você pode criar suas próprias lsitas de remetentes bloqueados pelo Intrusion prevention (antigo
tarpitting). Ação SQL statement em Filtros permite manter um banco de dados próprio de remetentes,
realizar queries e inserts diretamente no BD, baseado no conteúdo de mensagens.
Definir versões SSL para conexões server e client - Importante para resolver problemas em conexões
criptografadas com outros sistemas. Existe a possibilidade de definir método SSL e versão para conexões
server e client, acessíveis através do console de administração ou API.
Backup e restore através de ferramenta command line - Com a API e ferramenta tool, existem 3 formas
de se realizar tarefas, diferenciando apenas no nível de automatização. Tool pode criar backups e
restaurá-los a partir de arquivo .mcb, tudo via command line. Existem inúmeras possibilidades para
automação através de scripts.

Mecanismo (Engine) do Servidor

Atenção especial ao novo recurso templates. Será necessário reconfigurar padrões para novas contas,

em versões anteriores, denominado Account Defaults.

Banco de dados para acima de 100 contas - No caso de possuir mais de 100 contas no servidor, Merak
recomenda uso de banco de dados. Para novas instalações, durante o setup, caso indique que possui mais
de 100 contas no servidor, Merak automaticamente recomenda o uso de banco de dados para
armazenamento das configurações de contas e domínios (storage), anti-spam e GroupWare, incluindo
todas as tabelas referentes a cada recurso em banco de dados único. Dessa forma, serão eliminados
possíveis problemas de performance devido ao uso do banco de dados Access. Caso algum dos seus
bancos de dados esteja em Access, recomendamos a opção DB Migration, no nó Tools, visando migração
para BD superior, como MySQL.
Modo Multi-threaded MDA - Modo MDA resolve problemas de duplicidade nos emails causado por
timeouts de sessão. Modo MDA é uma fila separada para o processamento de emails recebidos,
recomendado para servidores de alto tráfego que possuem muitos filtros, anti-vírus externo, etc. Thread
pooling permite definir a quantidade máxima de threads alocados por vez.
Fila MDA para entrega interna - Tráfego interno também pode usar modo MDA, de forma que
mensagens locais passam por critérios como filtros e limites. Modo de entrega MDA para mensagens
internas - bounce backs (retornos de erro), mensagens geradas pelo servidor, encaminhamento de contas,
etc. serão alocados em uma fila de entrada (mail/~incoming) e processadas como email de entrada, sendo
aplicados todos filtros, regras, anti-spam, antivírus e outros.
Força conexão remota através do Console de Administração Remota - Rode "config /forceconnect=host"
para conectar-se ao host espsecificado. Pessoas que realizam 99% da manutenção de um servidor através
de conexão remota podem acessar o gerenciador de conexões direamente após iniciar o config ou até
forçar a conexão imediatamente. O parâmetro /forceconnect=host localizará o host no gerenciador de
conexões e se conectará e ele. Se há uma senha, a autenticação ocorrerá automaticamente, sem
intervenção do administrador. Caso negativo, o usuário será apresentado um diálogo solicitando senha.
Se o host não for especificado, simplesmente o gerenciador de conexão será exibido.
Ferramenta de migração de BD (DB Migration tool) - suporte a transações. Alterne facilmente para um
mecanismo (engine) de banco de dados mais poderoso ou migre dados entre servidores Linux e
Windows. Agora mais rápido que nunca. A ferramenta de migração de banco de dados realiza uma
conversão entre mecanismos (engines) de banco de dados suportados. Suporte a transações permite
migrar milhares de registros em segundos.
Ferramenta de Migração de BD (DB Migration tool) reprojetada - Ferramenta de Migração de BD (DB
Migration tool) permite consertar bancos de dados corrompidos rapidamente. Agora o sistema ignora
completamente as tabelas fonte do BD original, de forma que podem até estar corrompidas ou com
campos e valores faltando. Mesmo assim, migrará todos os campos que estão presentes, significando que
pode ser usada para arrumar estruturas de tabelas.
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pode ser usada para arrumar estruturas de tabelas.
Sincronização Active Directory - Integração completa de contas de usuário com o Windows AD Domain
Controller ou qualquer outro serviço de diretório. Integração completa de domínios com Active Directory
ou outro serviço de diretório, sincronização de usuários e grupos de usuários com respectivos membros.
É possível especificar charset do servidor LDAP (caso não esteja rodando em UTF-8) no arquivo
syncad.dat.
Sincronização de DN arbitrário - Qualquer subset de usuários pode ser sincronizado com Serviço de
Diretório. Administrador pode definir qualquer objeto DN (Distinguished Name), a parte do storage
padrão Active Directory, que é "Users". Todos casos de sincronização são possíveis (criar um domínio
diferente no servidor de mail, ter um domínio de email diferente no AD e, mesmo assim, usar DN
diferente desses).
Sincronização dos contatos GroupWare através do LDAP - Contatos da empresa agora estão disponíveis
a todos usuários sem necessitar redigitá-los. Não apenas contas de e-mail podem ser sincronizadas
através do LDAP com qualquer serviço de diretório. Agora você também pode propagar informações de
usuários para uma pasta pública GroupWare (GroupWare Public folder), de forma que todos contatos da
empresa estão sempre atualizados e imediatamente disponíveis a todos os usuários.
Suporte a logging LDAP - LDAP tornou-se um serviço padrão do mecanismo (engine) Merak, com uma
grande variedade de opções de logging. LDAP foi alterado para estar de acordo com a implementação
original OpenLDAP, que tornou-se um produto maduro. Agora há suporte para 2 níveis de logging
(Summary/Resumido ou Debug/Depurado), com output para o arquivo ldap/run/slapd.log.
LDAP em conexões SSL/TLS - Queries criptografadas SSL podem ser realizadas, visando ainda maior
segurança. A nova versão permite realizar conexões seguras para queries LDAP. Para ativar este recurso,
cada host no console de administração precisa ter o protocolo com prefixo, de forma que, se ldaps:// for
encontrado, LDAP com SSL é forçado a ocorrer.
Instalador de componentes baseado em XML - Instalador mais intuitivo permite selecionar módulos
desejados. Novo instalador é adequado para implementação simplificada e automatizada. O
administrador pode definir quais módulos devem ser instalados sempre ou uma única vez através de um
arquivo de configuração XML. A seleção de componentes oferece uma forma de instalar somente o
Console de Administração ou qualquer combinação de módulos desejados.
Instalador leve, baseado em interface web - Setup on-line possui apenas 500kB de tamanho, o que o
torna adequado para implementações semi-automatizadas. Instalador leve que obterá da Internet dados
de instalação que estejam faltando, de acordo com os módulos selecionados na instalação. Economiza
banda e tempo de download em links com baixas taxas de transmissão.
Mecanismo (Engine) de Notificação de mensagens UDP (UDP Notification messages engine) - Uma
opção para a integração de sistemas e futuros recursos, adicionando mais funcionalidades a uma gama já
extenesa de opções para integração com sistemas de terceiros. Mudanças no SMTP, POP3 e IMAP
podem enviar mensagens um servidor UDP (SNMP) usando um protocolo e sintaxe simples. Este novo
recurso pode ser usado para notificar um servidor especial UDP a respeito de qualquer ação em conta de
email, instantâneamente. Pode ser ativado através da API, onde você precisa especificar o host, porta e a
flag de ativo. Ações como entrega de mail, criação de uma nova caixa postal IMAP, exclusão de email,
exclusão de pasta e assim por diante, podem ser enviadas para o servidor UDP. Imagine que você tenha
algum tipo de servidor de indexação ou de sincronização e você deseja ser informado instantâneamente a
respeito de qualquer mudança no servidor para cada conta (enviar, por exemplo, informações a respeito
de um novo evento GroupWare que foi definido). O servidor será notificado a respeito de tal ação e pode
realizar quaisquer outros passos necessários.
Gerenciamento mais conveniente de Contas remotas - Procura por contas remotas em todos os domínios.
Novas contas remotas possuem um agendamento pré-definido que é usado automaticamente.
Arquivar Mensagens de saída - Baseado em pedidos de nossos clientes. Novo modo foi adicionado para
arquivar somente mensagens de saída. Agora existem 3 opções para arquivamento de e-mails: Recebidas,
Enviadas, Ambas. A opção de backup de emails foi movida para o nó Mail Service.
Opção para adicionar header Return-Path na Entrega SMTP (SMTP Delivery) - Header Return-Path
pode ser automaticamente adicionado a cada mensagem que passa pelo servidor. Simplesmente adiciona
um header Return-Path, conforme deetalhes no documento sobre SMTP RFC 2821. Visa maior
compatibilidade com determinados MTAs.
Número Total de conexões para todos os serviços - Administrator consegue visualizar o número total de
conexões para todos serviços, de uma só vez. Na listagem de Serviços (Services), o total de conexões
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conexões para todos serviços, de uma só vez. Na listagem de Serviços (Services), o total de conexões
realizadas desde o último início dos serviços, é exibido. Não é mais necessário visualizar o serviço no nó
Statistics (Estatísticas), um por um, para ver o total de conexões, bastando visualizar diretamente a partir
do nó Service, onde você consegue ver todos os totais para todos os serviços.
Disk space monitor (Monitoramento do espaço em disco) suporta caminhos completos e nomes de discos.
- Habilita monitoramento de espaço em disco ocupado em qualquer caminho disponível a partir do
servidor. Monitora espaço em disco podendo usar caminhos completos, nomes de discos,
symlinks/junções. Admin pode especificar quaisquer paths adicionais que deseje monitorar.
Indicador de status de Sessão - Útil para inspeção visual rápida do status de uma sessão. Quando uma
mensagem é recebida (antes do processamento com filtros), o status de sucesso é usado. No Session
Monitor (Sessões), tais sessões aparecem com um ícone verde (mensagem foi recebida, mas não
processada). RSET transforma a sessão de volta ao seu estado atuvo - ícone amarelo. Uma vez que o
email inteiro tenha sido recebido e a filtragem tenha iniciado (antispam, anti-vírus), o ícone volta a ficar
verde. Útil para saber se há problemas com filtros ou se simplesmente estão demorando demais para
processar.
Templates: global, default (padrão), domain (domínio) - Templates usam vários níveis para maior
flexibilidade em instalações com múltiplos domínios. Templates globais default (padrão) definem opções
padrão que são automaticamente aplicadas ao criar uma nova conta/domínio/item. Templates não default
(padrão) precisam ser manualmente selecionados a partir do menu pulldown, ao criar uma conta.
Domínios agora possuem uma nova aba denominada "Templates", de forma que você pode definir
configurações pré-determinadas para estes.
Templates - Herança de padrões. Templates permitem herdar padrões pré-definidos. Global e Domain
Templates (Globais e de Domínio) foram mesclados, o que significa que templates tanto a nível global
quanto a nível de domínio estão disponíveis. Se há templates no domínio local e também a nível global, o
usuário cria uma nova conta e não há um template default (padrão) para o respectivo tipo de conta no
domínio, então o nível global será verificado por um template padrão e, caso encontrado, será aplicado.
Mailing lists nas quais o usuário está inscrito nas propriedades do usuário - Setup rápido de mailing lists
sem precisar procurar por membros ou copiar e colar. Logo depois de criar uma nova conta (ou até editar
uma já existente), você pode especificar se o usuário é membro de alguma mailing list já existente, nas
propriedades do usuário (aba Group/Grupo, opção Lists/Listas). Além disso, ainda existe a opção, neste
mesmo loca, de definir se o usuário é membro de alguma conta do tipo grupo e quais são seus amigos
(para compartilhamento GroupWare).
Diversas melhorias no controle de mailing lists - É exibido agora o total de membros de uma mailing list
baseada em arquivo texto (rodapé da aba Membros). Também existe um campo denominado Max
Members Count (Max de Membros), na aba Security (Segurança), onde você pode definir um limite de
membros de uma mailing list, o que facilita a cobrança ao oferecer mailing lists como serviço. Além
disso, agora você consegue especificar o remetente da mailing list em Status/User Statistics e o Merak
reconhecerá cada destinatário contido na mailing list, permitindo também cobrar por tráfego.

Finalmente, opção de unsubscribe (sair da lista via listserver), agora também faz uso da opção User
Confirmation que, caso usada, faz com que usuários precisem dar um reply em email recebido, a fim de
concretizar remoção da lista.
Password policy - Número de caracteres alpha (number of alpha characters) - Melhorias na segurança de
senhas, evita o uso de senhas fáceis. Especifica o número exato de caracteres alpha (apenas letras
normais do alfabeto) que devem estar presentes em senhas. Previne que usuários possuam senhas fracas,
que consistam apenas de número. Por exemplo, pode-se definir tamanho mínimo da senha (minimal
password length) de 6, quantidade de números (number of numeric characters) em 2 e a nova opção,
número de caracteres alpha (number of alpha characters in password) para 4. Dessa forma, o usuário
precisa digitar uma senha com no mínimo 2 números e 4 letras, como por exemplo, "pass32".
Login policy (política de login) - Block account for specified amount of time (bloquear conta pelo
período de tempo especificado) - Melhorias na segurança de logins previne ataques de dicionário. Se o
usuário tenta fazer login com uma senha inválida pelo número de vezes especificado, ninguém conseguira
logar nessa conta, mesmo se a senha esteja correta.
Login policy (política de login) - Do not block and delay authentication (Apenas realizar delay no
processo de autenticação) - Melhorias na segurança de logins, com penalidades de tempo para sistemas
com política de senha rigorosa. Uma penalidade que consiste em um delay de 30 segundos será aplicada
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com política de senha rigorosa. Uma penalidade que consiste em um delay de 30 segundos será aplicada
para cada tentativa não sucedida de login, mas será possível desbloquear a conta ao informar a senha
correta. 30 second delay penalties will be performed for each unsuccessful attempt, but it will be possible
to unblock the account by entering correct password.
Histórico de Traffic charts (Gráficos de tráfego) - Verifique o histórico e especifique exatamente os
intervalos de interesse. Exibe histórico de tráfego para qualquer tipo de tráfego, dentro do período de
datas e para o protocolo especificados.
Novas ações para Content filters (Filtros de conteúdo) - Content filters (Filtros de conteúdo) foram
melhorados com ações da regras (rules) de contas e condições e ações de statements SQL.
Content filters suportam flagging de mensagens IMAP. Condições e ações DB SQL permitem realizar
query em qualquer BD através de statements SQL e também atualizar o BD using a respectiva ação.
Suporte ao IMAP IDLE para "Push e-mail" - Com a tecnologia IMAP Idle, você não precisa mais clicar
para obter novas mensagens em contas IMAP. Ocioso na caixa de entrada, e-mails são exibidos
automaticamente à medida que chegam.
Cores em flags para mensagens IMAP - Flagging (marcação) de mensagens no lado do servidor com
cores. Um novo recurso que muitos usuários irão aprovar. Além dos flags comuns como Visto,
Respondido, Encaminhado, etc., alguns clientes de email suportam etiquetas coloridas. No WebMail e
Outlook, elas são suportadas através de Account Rules (Regras de contas), de forma que usuários podem
criar suas próprias regras e ações para automaticamente definir tais flags: Flagged (assinalado), Seen
(visto), Junk (Lixo), NonJunk (Não Lixo), Label 1...Label6. Quando tal mensagem é recebida na caixa
postal do usuário, você imediatamente que a flag foi setada no programa de email, bem como regras são
aplicadas no servidor e não no programa cliente.

Anti-Spam

Gerenciamento de Quarentena e Relatórios de Spam - Múltiplas formas de gerenciar spam, algumas das
quais podem ser usadas conjuntamente. Quarentena oferece uma forma facilitada de gerenciar
mensagens de spam. Administradores de domínios podem gerenciar spam a partir do Web Admin,
usuários podem gerenciá-la através da quarentena e ainda existe a opção de remetentes realizarem a
autenticação por conta própria, respondendo a um desafio (Challenge Response). Relatórios de spam
podem ser enviados diariamente para usuários de contas POP3, enquanto usuários IMAP podem
facilmente localizar todos as mensagens de spam em uma pasta de Spam (Spam folder).
Mecanismo (Engine) Regex multi-threaded para o SpamAssassin - Aplicação mais rápidas de regras,
melhora performance do SpamAssassin. Mecanismo (Engine) Regex multi-threaded permite análise mais
rápida do conteúdo de mensagens. Anteriormente, era pré-compliado com mecanismo (engine) Regex
com apenas um thread.
Regras UTF-8 para SpamAssassin - Até emails em línguas específicas podem ser verificados por
assinaturas de spam. Anti-Spam agora permite criar regras específicas a determinadas línguas, para filtrar
spam em línguas asiáticas, seja pelos usuários ou de forma centralizada, através da tecnologia
AutoUpdate.
Estatísticas de Regras do SpamAssassin - Rastreie o número de hits de acordo com cada regra do
SpamAssassin. Útil caso crie suas próprias regras e deseja saber com que freqüencia estão sendo
aplicadas. Quando ativado com o parâmetro spamassasunrulesstatsW no arquivo spam.dat, este recurso
registra o número de hits e os grava todo dia à meia noite no arquivo especificado, que contém variáveis
de horário "yyyymmddhhnnss". Regras que não possuem nenhum hit por um longo período de tempo p
odem ser removidas com segurança, visando melhorias na performance do SpamAssassin.
DKIM, DomainKeys e domain literals - Suporte completo ao DKIM no mecanismo (engine) do servidor,
não requer Anti-Spam. DomainKeys Identified Mail com todas as tecnologias desse metódo,
originalmente proposta pelo Yahoo!, é uma forma efetiva contra e-mails forjados (spoofed).
Learn Rules WL/BL (Regras de Aprendizado para Listas Branca/Negra) - Opção para remover um
endereço de uma lista negra/branca através do envio de uma mensagem. Learn rules (Regras de
aprendizado), anteriormente denominado Indexing queues, agora também permitem remover um
endereço colocado em lista negra ou pbranca, através da tag de contas list server denominada REMOVE.
Por exemplo, enviando uma mensagem para conta definida em Learn Rules, contendo, no assunto, "BL
spammer@domain.net, REMOVE", remove tal e-mail da lista negra do usuário.
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spammer@domain.net, REMOVE", remove tal e-mail da lista negra do usuário.
Recurso IM roster bypass (desvio de contatos IM) - Um de muitos recursos do autowhitelisting tira
vantagem do Servidor integrado IM. IDs Jabber contidos na lista de contatos de programas cliente Instant
Messaging serão automaticamente removidos de processamento Anti-Spam e suas mensagens nunca
serão marcadas como spam.
Novas Regras contra Spam PDF - Melhora Anti-Spam de forma efetiva no caso de mensagens com
anexos suspeitos. Para lidar com spams que possuem anexo PDF, uma opção foi adicionada para
aumentar a pontuação de tais mensagens. Critérios incluem tipo de anexo (PDF) e tamanho do mesmo e
da mensagem.
Body filter (Filtro de corpo da mensagem) - No intermediate server in Received header (Nenhum
servidor intermediário no header Received) - Novo filtro de corpo da mensagem foi introduzido. Opção
para pontuar mensagens que não possuem nenhum servidor intermediário no header Received. Isto é
baseado no fato de que spam, na maioria dos casos, é enviado diretamente para servidores de mail.
Suporte a respostas extendidas de servidores RBL - Obtenha o máximo de resultado de servidores RBL.
Suporte a respostas extendidas de servidores RBL melhora a eficiência do Anti-Spam, porém capaz de
gerar falsos positivos. Use juntamente com Quarentena e Autowhitelisting.
Greylisting Owner mode (Modo Dono Greylisting) - Greylisting traz uma nova opção - Owner modo
(Modo Dono), para realizar greylisting baseado em emails individuais ou em domínios inteiros. Cada
remetente (caso não esteja na lista branca) precisa passar pelo processo de greylisting, para cada
mensagem que enviar para um destinatário diferente. Agora, você pode escolher o Owner mode como
sendo domínio. Dessa forma, o remetente precisará enviar o email para determinado domínio uma única
vez e estará autorizado, sem precisar realizar o processo novamente. Neste caso, no banco de dados
Greylisting, o dono é o domínio inteiro e não apenas um email específico do remetente.
Melhorias em listas negra/branca - Listas Negra/Branca podem conter domínios, funcionam caso tenha
somente Quarentena ativada e podem ser populados a partir do Console de Administração (Status/Spam
Queues/Quarentine). Listas negra e branca podem conter nomes de domínios e não apenas endereços de
email. Funcionam caso possua apenas a Quarentena ativada, independente do modo de acesso do
mesmo, ou até mesmo quando está desativada. Listas Negra/branca são independentes e sempre
funcionam, contanto que estejam ativadas nas configurações do Anti-Spam. Remetentes podem ser
alocados na lista negra ou branca diretamente através do Console de Administração do Merak, em
Status/Spam Queues/Whitelist e Blacklist.
Regra de Bypass (Desvio) para remetentes/domínios locais - Opção especial para bypass de arquivos
para permitir o envio por parte de remetentes locais. Se o arquivo de bypass contém "1:", E o remetente
(Mail From:) é de um domínio local, o bypass ocorrerá, impedindo que a ação ocorra para tal usuário.
Quarantine - Deliver removed messages to mailbox as spam (Quarentena - Entregar mensagens
removidas para caixa postal como sendo spam) - Recurso de segurança: quando ativo, só existe um local
de onde mensagens podem ser excluídas, que é o spam folder. Ao invés de apagar registros que
expiraram, as mensagens serão entregues aos usuários como sendo spam (para o spam folder, caso
ativado), de forma que usuários terão uma última alternativa para obter mensagens, antes que sejam
definitivamente apagadas.

Servidor de Mensagens Instantâneas

Integração completa do IM com SMTP - Envio de mensagens para ID Jabber e envio de mensagem
instantânea para um ID Jabber. Email Transport Gateway (Gateway de Transporte para Emails) permite
rotear mensagens vindas para um servidor SMTP para um servidor XMPP e vice versa, permitindo até o
envio de e-mails a partir de um cliente IM.
Suporte à URL "xmpp:" em Rules (Regras) e Content Filters (Filtros de Conteúdo) - Envio de e-mails
para cliente de mensagens instantâneas de acordo com determindas condições, permitindo uma grande
variedade de novas aplicações. Suporte do lado do servidor permite envio de emails para cliente de
mensagens instantâneas, de acordo com determinadas condições. Inclui suporte a status syntax extension
(extensão de status por sintaxe), como por exemplo xmpp:email?online irá enviar mensagens somente se
o contato estiver online. Combine isto com condições de filtros (se mensagem não é spam, por exemplo)
para usufruir de um sistema de mensagens instantâneas poderoso e flexível.
Integração IM e GroupWare - Visualizar eventos, tarefas e notas suas ou de seus colegas, dentro de
programa cliente IM. GroupWare Monitor Gateway (Gateway para Monitoramento GroupWare) permite
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programa cliente IM. GroupWare Monitor Gateway (Gateway para Monitoramento GroupWare) permite
a usuários visualizarem o status de recursos GroupWare, como Eventos, Tarefas, Notas, sejam privativas,
públicas ou compartilhadas. Exemplo: eventos@monitor.domain.com oo
john%tasks@icewarpdemo.com.
Monitoramento do Status de Serviços - Administrator pode monitorar serviços em execução a partir de
um programa cliente IM. Service Monitor Gateway (Gateway para Monitoramento do Status de Serviços)
permite visualizar o status de serviços SMTP, POP3, IMAP, Control, IM, FTP, SIP, GW, etc. Por
exemplo, smtp@monitor.icewarpdomain.com. É feita uma consulta (query) ao servidor a cada 1 minuto.
Suporte a calendários compartilhados - Informa a respeito do status FreeBusy (Disponível/ocupado) de
outros usuários e eventos, sem precisar sair do programa de mensagens instantâneas. Usuários podem
exibir seus itens de calendário ou de contatos compartilhados, tanto do dia de hoje, amanhã, próximos e
status FreeBusy. Um máximo de 24 itens podem ser visualizados, sendo que é feita uma consulta (query)
ao GroupWare a cada 30 minutos. Caso necessite das informações atualizadas a cada minuto,
simplesmente envie uma mensagem para o respectivo contato e as informações serão atualizadas.
Implementação recente do XEP e testes de conformidade - Operacional e funcionando de acordo com os
padrões. Compressão em Stream, HTTP Binding, Privacidade e funções de segurança, Privacidade em
Serviços (Room/Transport), Dialback Key Generation e Validation.
Privacy Lists (Listas de Privacidade) - Uma forma bastante flexível de limitar o acesso de usuários a
serviços e gateways. Através de arquivos de configuração XML, é possível definir permissões de acesso
de usuários a serviços do Servidor IM.
IM Roster Autowhitelisting (Authowhitelisting da lista de contatos do IM) - Uma de muitas opções do
autowhitelisting, tira vantagem da integração com sub-sistemas do servidor. Contatos no roster (lista de
contatos) são desviados (bypass) da checagem anti-spam e tais contatos nunca serão quarentenados ou
marcados como spam.
Melhorias na comunicação entre servidores (Server-to-server) - Para boa funcionalidade com outros
servidores Jabber. Instalações do Merak IM em múltiplas localidades e escritórios que realizam
interconexões com servidores públicos IM como jabber.com, não terão problemas de compatibilidade.
Suporte ao GoogleTalk - Novo gateway de transporte GoogleTalk. Gateway de transporte para o
GoogleTalk foi adicionado, visando melhor cooperação com contatos externos desse sistema, a partir de
um único local.
Shared Domain Roaster (Lista de Contatos Compartilhado) - Para automaticamente popular a lista de
contatos IM de usuários de um domínio sem precisar adicionar contatos múltiplas vezes ou outros
procedimentos. Administradores podem colocar o arquivo roster.dat (que contém todos contatos de um
usuário e reside na pasta merak/mail/dominio/usuario/~im) dentro da pastas config/dominio, fazendo com
que os contatos contidos neste arquivo sejam adicionados de forma virtual à lista de contatos de todos
usuários do domínio. Usuários continuam podendo ter seus contatos privativos, ao mesmo tempo.

GroupWare

Melhorada compatibilidade com itens do Outlook - Desvende o potencial completo do Outlook sem os
gastos não desejados do Exchange server. Gerenciamento de regros privativos, públicos e confidenciais,
Lembrete, Notificação, Localização, Participantes, Aniversário, Ocorrência, Recorrência, Excessões e
Feriados. Suporte completo ao mais recente, apesar de ainda não ser um padrão, Outlook vCard 2.1.
Melhorada compatibilidade do SyncML com diferentes tipos de dados - Melhorias para suportar uma
grande variedade de dados fornecidos por diversos clientes SyncML. Suporte completo aos tipos de
objetos SIF e Versit e compressão gzip. Foram realizados muitos testes com os clientes Funambol e
Synthesis, bem como clientes nativo SyncML incorporados a telefones celulares.
Importar/exportar dados de múltiplos usuários - Pode ser útil para fins de backup ou para encontrar
causas de um corrompimento. Administradores podem exportar dados de múltiplos usuários ou de um
domínio inteiro para um arquivo XML. Usuários podem exportar seus próprios dados através do
Conector Outlook, visando recuperação e migração de dados.
Sincronização dos contatos de membros de uma conta do tipo Grupo - Sincronização automática de
informações de contato de membros de um grupo. Membros de um grupo sempre conseguirão localizar
informações de contato de todos os membros contidos em sua pasta de Contatos compartilhados, que é
automaticamente atualizada sempre que um novo membro é adicionado. Grupos agora são o objeto
padrão para compartilhar informações e outros recursos, garantindo simplicidade na implementação do
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padrão para compartilhar informações e outros recursos, garantindo simplicidade na implementação do
GroupWare.

Servidor SyncML

Integração com Telefonia VoIP - Inicie ligações VoIP para qualquer contato disponível no Outlook, sem
precisar redigitar o número ou instalar softwares/plug-ins adicionais. Graças a uma integração completa
do sistema de telefonia com o servidor, usuários podem discar diretamente a partir do Outlook e realizar
uma conversa, como ocorre na telefonia convencional.
Configurações de contas de email Aqueles que usam o Outlook sempre, não precisam mais acessar outro
local para gerenciar suas contas de email Configurações de contas de email podem ser gerenciadas a
partir do Outlook. Usuários podem alterar senha, criar regras do servidor, definir uma auto-respota,
encaminhamento e assinatura. Além disso, foram realizadas melohorias no design da interface do
conector, visando torná-lo mais amigável.
Botão Remove Duplicates para remover quaisquer mensagens duplicadas. - Caso ocorra alguma
duplicação de mensagens, a solução mais rápida consiste simplesmente em clicar em um botão. Se, por
algum motivo, ocorrer a duplicidade de objetos, clicando no botão para remover duplicados, estes serão
removidos e enviados para a pasta Lixeira. Trata-se de um processo rápido que compara atributos de
múltiplos objetos, garantindo que realmente trata-se de um item duplicado sendo excluído.
Ajuste automático de fuso horário de acordo com o horário do computador - Não perca mais eventos ou
lembretes quando estiver viajando, graças ao Conector Outlook. Usuários podem viajar pelo mundo afora
e seus calendários irão refletir mudanças no fuso horário, bastando alterar o fuso horário do Windows.
Importar/exportar dados de usuários para um arquivo XML - Usuários podem exportar seus itens de
GroupWare, até mesmo os itens compartilhados, para um arquivo XML, que pode ser posteriormente
restaurado, tudo através do Conector Outlook. - Útil para recuperação, resolução de problemas com
PSTs e migrações.
Configurações de servidor Proxy - Permite operação do Conector Outlook atrás de um servidor Proxy.
Conexões ao servidor GroupWare podem ser realizada com um proxy server como intermediário, usando
hostname, porta, usuário e senha. O método HTTP CONNECT (mesmo usado para SSL over proxy) é
usado.
Suporte a bandeiras coloridas para mensagens IMAP - Conjunto completo de flags (bandeiras) que serão
retidos, sem importar qual programa cliente de email é usado. Flags são armazenadas no servidor e
podem ser definidas manualmente ou automaticamente através de regras do servidor definidos através do
Conector Outlook. Elas constam da mesma forma no WebMail, como bandeiras e regras ocorrem do lado
do servidor (server-side).

Servidor Web

Suporte ao Apache mod_rewrite - Regras de rewrite RegEx foram implementadas, visando maior
flexibilidade para redirecionamentos. Non-RegEx mantido para compatibilidade. Regras de rewrite
RegEx URI com bandeiras e variáveis do servidor para maior flexibilidade. Regras de rewrite RegEx URI
realizam redirecionamentos de caminho (path), protocolo e hostname. Também implicou em mudanças
nos apelidos de diretórios (directory aliases), que agora apenas servem como apelidos de diretórios.
Thread pooling - Especifica o número máximo de threads alocados para o servidor web, em um único
momento. Anteriormente conhecido como "Max threads", foi renomeado para "Thread pooling" em
vários locais do console Merak, tendo em vista ser a terminologia correta. Além disso, para o servidor
web, uma nova aba foi adicionada, de forma que o administrador pode especificar thread pooling para
este serviço.
Content-Encoding: gzip - Compressão dinâmica de conteúdo visando carregamento mais rápido. Web
server agora suporta compreesão de conteúdo dinâmico usando o gzip. Usuário pode especificar os tipos
MIME a serem comprimidos e o servidor irá comprimir os arquivos, caso o browser suporte (IE7,
Mozilla). IE6, por outro lado, possui sérios problemas com tal tecnologia.
Transfer-Encoding: chunked (em pedaços) - Previne picos de tráfego em determinadas condições e
melhora o gerenciamento de dados em páginas web dinâminas que possuem muitos dados. Caso ativado
no webserver.dat, o output de script (PHP) é separado em pedaços e especificações do tamanho de cada
parte são adicionadas. Isto permite ao servidor web manter a conexão aberta quando o scrupt finaliza,
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parte são adicionadas. Isto permite ao servidor web manter a conexão aberta quando o scrupt finaliza,
apesar do tamanho do output a partir do script não ser ainda conhecido pelo browser. Originalmente, se o
script não especificasse o tamanho do seu output, a única coisa que poderia fazer é desconectar a
conexão e informar ao browser. Isto poderia causar tráfego mais alto (conexões e desconexões), durante
o tempo todo.
Checkbox Active (Ativo) para Virtual hosts (Hosts virtuais) - Temporariamente desabilitar um host para
manutenção ou testes, com um único clique. Ativado por padrão, mas um administrador pode desabilitar
qualquer site de FTP ou Web temporariamente, desmarcando essa opção, o que resultará em desabilitar o
host e, caso alguém tente acessá-lo, receberá uma mensagem "Server temporarily unavailable" (Servidor
temporariamente indisponível).
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