راهنمای کاربری سیستم ایمیل
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کارتابل ایمیلها
اين كارتابل محل نگهداري ايميلهاي دريافت شده ،در حال ارسال ،ارسال شده و حذف شذده هذا كذاربا
میباشد .سايا توضيحات در مورد كارتابلها در قسمت كارتابل داده شده است.
کارتابل ایمیلهای دریافت شده
ايميلهايی كه بااي شما ارسال میشود ،تا زمانیكه توسط شما حذف  ،اراذاو و يذا نذت ندذود در ايذن
كارتابل باقی میماند .در اين ليست به تاتيب از سمت چپ موضوو ،گياندگان ،فاستنده ،تذاري و سذا ت
دريافت ايميل و واود پيوست ايميل را میتوان مداهده نمود .با كليك راست روي هاكذدا از ايميذلهذا،
گزينههايی مانند مداهده ،يادداشت ،يادآوري ،تنديل به اديد ،انتقال ،طنقذهبنذدي ،افذزودن بذه آرشذيو
فايلها و اطال ات و حف نمايش داده میشود .توضيحات مابوط به هاكدا در ذيل داده شده است.
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مشاهده
با انتخاب اين گزينه میتوان متن ايميل مورد نظا را مداهده نمود.
یادداشت
با انتخاب گزينه يادداشت میتوانيد اقدا انجا شده خود را روي ايميل مورد نظا يادداشت كنيد.
یادآوری
با انتخاب گزينه يادآوري ،امکان تعيين زمان يا زمانهاي يادآوري اديد بااي ايميل مورد نظا واود دارد.
تبدیل به جدید
با انتخاب گزينة تنديل به اديد میتوان ايميل مورد نظا را بصورت خوانده ندده درآورد.
طبقهبندیها
بااي استفاده از اين امکان روي ايميل مورد نظا كليك راست نموده و گزينذه طنقذهبنذديهذا را انتخذاب
نماييد .در پنجاه باز شده میتوانيد با انتخاب طنقه مورد نظا ،ايميل يا ايميلها را انتقال دهيد.
بااي منظم نمودن ايميلها ،میتوانيد ايميلهايی را كه به طايقی به هم نزديكتا يا ماتنطتذا مذیباشذند
(از نظا موضو ی ،نا سازمان و  )...در يك طنقه نگهداري نماييد .بااي اين كذار مذیتذوان در پنجذاه بذاز
شده ،در فيلد طنقهبنديهاي مابوطه اسم طنقه خود را تايپ نموده و گزينه افزودن به ليسذت را انتخذاب
نماييد .طنقه ايجاد شده در ليست قاار میگياد و ايميل مابوطه در اين طنقه قابل پيگياي میباشد.
اين امکان واود دارد كه ايميل انتخاب شده را به چند طنقه كه ايجاد نمودهايد انتقال دهيد .الز به ذكا
است با اين طنقهبنديها میتوانيد هاگونه مکت وب مابوط به طنقذه سذاخته شذده را در ليسذت نامذههذا،
پيدنويسها ،پيا ها ،فکس يا ايميلها انتخاب نموده و در طنقه فوق قاار دهيد.
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اهت ساخت ليست طنقهبندي اصلی ،گزينه مابوطه را از پايين پنجاه انتخاب نماييد .در فيلد طنقهبندي
اديد ،نا طنقه مورد نظا را وارد نماييد .بااي استفاده از طنقه ساخته شده بذه صذورت مذومی ،توسذط
همه كارباان سيستم ،گزينه افزودن مومی را انتخاب نماييد.
گزينه افزودن شخصی ،طنقه ساخته شده را بصورت شخصی قابل استفاده مینمايد.
با انتخاب گزينه تاييد ،مکتوب مورد نظا در طنقه مابوطه دستهبندي میشود .در صورت منصا شدن از
انتقال ايميل به طنقه مورد نظا ،بايد كليد انصاا را كليك نماييد تا بدون هذي تیييذاي از ايذن پنجذاه
خارج شويد.
انتقال
با انتخاب گزينه انتقال ،ايميل به پوشه يا زياپوشههاي ساخته شده منتقل میگادد.
حذف
با انتخاب اين گزينه میتوان ايميل مورد نظا را از داخل كارتابل حف نمود.
با انتخاب ها ايميل از ليست كارتابل ايميلهاي دريافتی صفحهاي در پايين ليست باز میشود.
اين قسمت شامل اطال اتی همانند گيانده ،فاستنده ،موضوو ايميل و متن میباشد .اين پنجاه كذه بذااي
دستاسی سايع به امکانات و اطال ات ايميل ايجاد شده است داراي قسمتهاي زيا میباشد:
مشاهده
در اين پنجاه ،در قسمت متن ايميل ،تاري ارسال ،فاستنده ،گيانده اصذل و رونوشذت و موضذوو ايميذل
نمايش داده میشود .بااي خارج شدن از اين پنجاه گزينه بستن را انتخاب نماييد.
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ارجاع
با انتخاب گزينه ارااو ،پنجاه ارااو پيا باز شده و امکان ارااو ايميل به گيانذدگان داخلذی واذود دارد.
همچنين میتوانيد ايميل مورد نظا را به آدرس پست الکتاونيکی افااد مورد نظا خود ارااو دهيد.

پاسخ
بااي پاس دادن به ايميل دريافتی می توانيد از اين گزينه استفاده نماييد .با انتخاب اين گزينه پنجاه پيا
باز شده و آدرس پست الکتاونيکی فاستنده را مداهده میكنيد .مذتن يذا پيوسذت خذود را وارد نمذوده و
گزينه نت را كليك نماييد
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نامه درانتظار
چنانچه ايميل دريافتی حالت رسمی داشته و بايذد نذت شذود و شذما دستاسذی نامذه در انتظذار داريذد،
میتوانيد از اين گزينه استفاده نماييد.
دبياخانه نت كننده را انتخاب نموده و ايميل مابوطه را اهت نت درانتظار نماييد.
نامه ارسالي
درصورتی يك ايميل را نت ارسالی مینماييد كه متن از طا يك كارمند در دبياخانه مابوطذه باايتذان
ارسال شده باشد و نياز باشد كه به خارج دبياخانه ارسال شود.
چنانچه ايميل دريافتی بايد نت شود و شما دستاسی نت نامه ارسالی داريد ،مذیتوانيذد از ايذن گزينذه
استفاده نماييد.
در پنجاه نت نامه ارسالی ،ايميل مابوطه را نت نماييد.
نامه دریافتي
چنانچه ايميل دريافتی از خارج دبياخانه ارسال شده است بايد نت دريافتی شود.
توضيحات بيدتا در مورد نت نامههاي وارده و صادره در قسمت نت نامه دريافتی و ارسذالی ذكذا شذده
است.
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نامه داخلي
چنانچه ايميل دريافتی بايد بصورت يك نامه داخلی نت شود از اين گزينه استفاده نماييد
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کارتابل ایمیلهای در حال ارسال
تمامی ايميلهايی كه توسط كاربا ارسال میشود در اين كارتابل در انتظار میماند تذا از طايذن نذا افذزار
ارسال شود  .در اين ليست به تاتيب از سمت چپ موضوو ،گياندگان ،فاستنده ،تذاري و سذا ت دريافذت
ايميل و واود پيوست ايميل را میتوان مداهده نمود.
با كليك راست روي هاكدا از ايميلها در اين ليست منويی باز میشذود كذه داراي مدذاهده تنذديل بذه
اديد ،انتقال ،طنقهبندي ،يادداشت ،يادآوري،افزودن بذه آرشذيو فايذلهذا واطال ذات و حذف مذیباشذد.
توضيحات مابوط به هاكدا در قسمتهاي قنلی داده شده است.
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سعي دوباره
با كليك روي هايك از ايميلها در ليست ،وضعيت ايميل مابوطه نمايش داده میشود .چنانچذه وضذعيت
ارسال ايميل ،ارسال ندده باشد ،تا ارسال آن از طاين سيسذتم ،ايميذل در كارتابذل ايميذلهذاي در حذال
ارسال و در وضعيت انتظار باقی میماند.

کارتابل ایمیلهای ارسال شده
تمامی ايميل هايی كه توسط شما از طاين نا افزار ارسال میشود در اين كارتابل نمايش داده میشود .در
اين ليست به تاتيب از سمت چپ موضوو ،گياندگان ،فاستنده ،تاري و سذا ت دريافذت ايميذل و واذود
پيوست ايميل را میتوان مداهده نمود.
با كليك راست روي هاكدا از ايميلها در اين ليست منويی باز مذیشذود كذه داراي گزينذههذاي ملذل ،
مداهده ،تنديل به اديد ،انتقال ،طنقهبندي ،يادداشت ،يادآوري،افزودن به آرشذيو فايذلهذا و اطال ذات و
حف میباشد .توضيحات مابوط به هاكدا در قسمتهاي قنلی داده شده است.
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کارتابل ایمیلهای حذف شده
در اين قسمت ايميلهاي حف شده نگهداري میشوند .قابليتهاي منوي كليك راست مدابه ايميلهذاي
دريافتی و ارسال شده است ،به غيا از امکان بازيافت.
با انتخاب گزينه بازيافت از اين منو ،پنجاه انتخاب كارتابل باز میشود .در اين قسمت ايميل حف شده را
میتوان به پوشهاي كه ايميل از داخل آن حف شده است ،بازگاداند.
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بااي استفاده از امکان پست الکتاونيك بايد در قسمت حسابهاي ايميل،در تنضيمات شخصذی از منذوي
مومی ،حساب (هاي) پست الکتاونيك خود را تعايف نماييد .در قسمت «اطال ات اصلی» ،نا نمايدذی و
مدخصات آدرس ايميل خود را وارد نماييد .در قسذمت Serverهذا ،اطال ذات مابذوط بذه سذاور  POP3و
 SMTPرا از رابط سيستم دريافت كاده و در فيلد مابوطه وارد نماييد .سايا موارد نيز در اين قسذمت بايذد
با كمك رابط سيستم پا شود .در نهايت بااي نذت تیييذاات ا مذال شذده گزينذه « نذت» و در صذورت
انصاا  ،گزينه «بستن» را كليك نماييد.
ها كاربا میتواند ايميلهاي خود را از طاين نا افزار ديدگاه و در صورت داشتن دستاسی ،ارسذال نمايذد
به منظور ارسال ايميل ،روي ندانه پيا از نوار اصلی در نا افزار مکاتنات كليك نماييد .پنجاهاي با نذوان
پيا باز می شود .در فيلد (از) آدرس ايميل خود را وارد كذاده و آدرس ايميذل گيانذدگان را در فيلذدهاي
اصل ،رونوشت و يا رونوشت مخفی درج مینماييد .در قسمت مدخصات با پا كادن فيلد موضوو ومذتن و
كليك دكمه نت ايميل ارسال ميگادد.
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