
 

 

Кейс «Поштовий сервер Zimbra з IPSec VPN у хмарі S-Cloud 2.0» 

Розгортання сервера вашої корпоративної пошти Zimbra у хмарі має вагомі переваги перед 

локальним розміщенням: 

▪ передбачає зручність доступу користувачів десктопів і мобільних пристроїв до пошти, 

календаря та корпоративного чату через захищені канали зв’язку (IPSec VPN); 

▪ виключає вплив локальних проблем Клієнта (несправність або небезпека вилучення 

«залізного сервера», перебої електропостачання або тимчасова відсутність Інтернет-

з’єднання) на працездатність корпоративної поштової системи; 

▪ полегшує створення поштових скриньок необхідного розміру та надійне зберігання 

даних завдяки бекапу в хмарному сховищі провайдера. 

Увага! Всі зображення екранних вікон, що наведено нижче, є лише прикладом для 

ознайомлення. Значення в окремих полях можуть мати відмінності від наведеного у 

даному документі – залежно від обраної конфігурації ВМ та налаштувань сервісу. 

Для тестування проекту було створено віртуальну машину (ВМ) з назвою «zimbra-test» у хмарі 

S-Cloud 2.0, за шаблоном серверної ОС Ubuntu 18.04.4_LTS. Параметри ресурсів сервера 

(Flavor) у даному прикладі: 3 vCPU, 8 GB vRAM, 50 GB vSSD. Важливо, що розмір системного 

диску має бути не менше розміченої області шаблону, для запобігання виникнення помилки.  
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Опис процедури створення ВМ (користуючись Клієнтським порталом) наведено у розділі 2.3. 

«Посібника користувача послугою». 

Увага! Створення веб-серверів у хмарі можна виконати також із використанням панелі 

керування Dashboard модулю Horizon комплексу OpenStack (опис відповідної 

процедури викладено у Кейсі «Створення ВМ та снепшотів»). 

Для організації доступу через Інтернет, ВМ з назвою «zimbra-test» призначено зовнішню (так 
звану «білу» або публічну) IP-адресу (Floating IP). 

Внутрішня приватна (так звана «сіра») IP-адреса також залишається призначеною для ВМ. 

На приватну IP-адресу відбувається трансляція (NAT) усіх запитів, що надходять на Floating IP 

(зовнішню публічну IP-адресу). 
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Наступним кроком, було створено нову групу безпеки Zimbra для ВМ, оскільки початкові 
налаштування групи Default дозволяють весь трафік у мережі.  

Рекомендовані налаштування правил групи безпеки Zimbra наведено нижче: 

У разі необхідності, також можна додати правила для портів з номерами 110, 143, 465.   
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Після застосування групи безпеки Zimbra від'єднайте групу Default: 

Виконайте «зовнішнє» з’єднання з ВМ за шифрованим протоколом SSH через призначену 
Floating IP-адресу та виконайте інсталяцію ПЗ поштового сервера Zimbra (опис відповідної 
процедури викладено у загальнодоступних джерелах і не включено до даного документу). 

Увага! Для забезпечення коректної роботи поштового сервера Zimbra вам 
знадобиться DNS-сервер. Якщо не планується використовувати окремий DNS 

(наприклад, з комплекту Active Directory), вам доведеться встановити на сервер Zimbra 
внутрішню службу dnsmasq. У цьому випадку, не слід встановлювати компонент zimbra-dns-
cache через незумісність з dnsmasq. 

Необхідно також відкрити відповідні порти у Firewall «гостьової» ОС. 

Після завершення інсталяції ви отримаєте доступ до адміністративної веб-консолі за URL у 
форматі https://abc.def.ghi.jkl:7071 (де замість «abc.def.ghi.jkl» потрібно вказати вашу реальну 
зовнішню публічну IP-адресу): 

  

https://abc.def.ghi.jkl:7071/
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Для підтримки DNS завдяки організації зв'язку серверів Zimbra та AD DS (Active Directory 

Domain Services), що може знаходитися в іншій хмарі, налаштуйте між ними IPSec VPN тонель 

(для поєднання серверів у віртуальну приватну «сіру» мережу). 

У даному прикладі було використано розміщення сервера AD DS у хмарі E-Cloud. 

Перейдіть з Клієнтського порталу хмари S-Cloud 2.0 до панелі управління Dashboard комплексу 

OpenStack за вашим URL входу. Використовуйте для входу ім’я користувача та пароль, надані 

вам через меню «Деталі входу» Клієнтського порталу. 

 
 
 
 
У панелі управління Dashboard перейдіть до вкладки «Проект» –> «Сеть» –> «VPN». 
У вкладці «VPN» –> «IKE Policies» створіть нову «IKE Policy». 

https://gigacloud.ua/services/e-cloud#page-block-17
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У наступній вкладці «VPN» –> «IPsec Policies» створено нову «IPsec Policy». 

У наступній вкладці «VPN» –> «VPN Services» створено нову службу на маршрутизаторі. 

У полі «Маршрутизатор» обрано з переліку доступний роутер проекту, у полі «Подсеть» не 

треба обирати нічого. 

У наступній вкладці «VPN» –> «Endpoint Groups» створено нову групу Endpoint для локальної 

мережі, що поєднується тунелем VPN із віддаленою «сірою» мережею:  
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Друга група Endpoint створюється для віддаленої «сірої» мережі, що поєднується тунелем VPN 

із локальною мережею: 

Після створення «Endpoint Groups» вікно вкладки «VPN» –> «Endpoint Groups» панелі 

керування виглядає подібно наведеному нижче: 

У останній вкладці «VPN» –> «IPsec Site Connections» створено нове з’єднання (у полях вкладки 

обрано відповідні раніше встановлені параметри і вказано назву віддаленої мережі та 

зовнішню адресу її роутера): 
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Створіть з’єднання «з іншого боку», для сервера AD DS (у наведеному прикладі з розміщенням 
сервера у хмарі E-Cloud на VMware, це має бути NSX EDGE Gateway в інтерфейсі vCloud Director): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увага! Необхідно, щоб усі параметри AES, PSK, DH Group, SHA, IKE були налаштовані 
однаково «з обох боків» (інакше, тунель між хмарами працювати не зможе). 

 

Встановивши з’єднання IPSec VPN, вкажіть в якості DNS у Zimbra службу віддаленого AD DS 

сервера та ввімкніть авторизацію через AD у адміністративній панелі Zimbra. 


