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ورود به سيستم

، بـا وارد كـردن آدرس   .)روي آيكون اينترنت كليك نمائيـد (IEافزار، در قسمت نوار آدرس در پنجره جهت كار با نرم

كـاربري و رمـز عبـور   ، كـد ورود به سيسـتم جهت . باشدافزار قابل مشاهده مي، صفحه ورودي نرمشركت/سرور سازمان

نبـوده امـا   رعايت حروف كوچك يا بزرگ در مورد نام كاربري الزامي. وارد نماييد،افزارورودي نرمدر صفحهخود را

در اولـين فرصـت   خود توسط مـدير سيسـتم،   و رمز كد كاربرياطالع از پس از . ر بايد رعايت گردددر مورد كلمه عبو

.بايد نسبت به تغيير رمز عبور اقدام نماييد
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:طالعات سمت خود به نكات زير توجه نماييدفاظت ابراي رعايت اصول ح

توانـد  الزم به ذكر است تعداد حروف جهت تغيير رمز عبور نمي.المقدور طوالني انتخاب نماييدكلمه عبور را حتي•

.پذيردحرف بيشتر را نمي16حرف كمتر بوده و همچنين سيستم از 5از 

.اه گزينه عبور تغيير يابدگردد در تواترهايي كمتر از يك مپيشنهاد مي•

.از يادداشت كردن رمز عبور خود خودداري نموده و با كوچكترين ترديدي رمز عبور خود را تغيير دهيد•

اطالع داده و رمز عبور جديـد دريافـت   رابط سيستممراتب را به ،در صورتي كه رمز عبور خود را فراموش نموديد•

.نماييد

صفحه رابط كاربري

صفحه كاربري . باشدميبراي هر كاربر الزاميافزارنرمآن ، آشنايي با محيط و استانداردهاي هر سيستميازاده استفبراي

.با كليه استانداردهاي متداول ويندوز طراحي شده است»ديدگاه«ي افزارمجموعه نرم

، )1شـماره  (، )ApplicationMenu(رافزانرممنوي هاي از دو بخش اصلي بـه نـامرابط كاربري سيستم مكاتبات،صفحه

زيـر  افزارهـا و  تشكيل شده است كـه در صـفحه رابـط كـاربري تمـام نـرم      ، )2شماره (، )public Menu(عموميمنويو 

.وجود داردنيز »مركز مديريت«سيستم 

همچنين سيستم به نحوي . باشندمستقل ميممكن است با سيستم در ارتباط باشند داراي كد كاربري كليه كساني كه به هر نحو 

در صورتي كه نياز به . بري و رمز عبور در هيچ حالتي مورد نياز نيستكه به اشتراك گذاري كد كاراستطراحي شده

.اطالع دهيدرابط سيستممراتب را به ،داشمسئوليتي به ساير افراد بگذاري اطالعات و يا ارجاعاشتراك
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افزار مكاتباتنرم

تعيين كرده باشد، صفحه » مكاتبات«تان را رضفافزار پيشپس از وارد كردن كد كاربري و رمز، چنانچه مدير سيستم نرم

منـوي  ، از»مكاتبـات «افـزار  راي ورود بـه نـرم  بـ صـورت  در غيـر ايـن  . نماييـد افزار را مشاهده مـي رابط كاربري همين نرم

ه شده نشان دادنيز همانطور كه در شكل ،افزارنرمدر صفحه رابط كاربري . را انتخاب نماييد» مكاتبات«گزينه ،افزارهانرم

ليـست ،)3شماره()Tree View(نـماي درخـتيها يـا ليـست كارتـابل،)2شماره (افزاراست، عالوه بر منوي عمومي نرم

.نماييدو منوي شخصي را مشاهده ميابزارها، منوي )4شماره ()Letters View(ها نامه
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كارتابل

كارتابل فيزيكي يا غير مكانيزه به طور معمول شـامل  . باشدكي ميبه همان معني كارتابل فيزي،كارتابل در سيستم مكانيزه

،»ديـدگاه «افـزاري از مجموعـه نـرم  » مكاتبات«در سيستم . باشدميايشانهاي ارساليهاي دريافتي مدير و نامهليست نامه

شـده و  تفكيـك تمامي مكتوبات اعم از ارسالي، دريافتي، ارجاعي و يا حذف شده، بدون توجه به سمت شخص، از هم

هـا،  افـزار مكاتبـات شـامل ليسـت نامـه     هاي نرمليست كارتابل. شده استاي در نظر گرفته براي هريك كارتابل جداگانه

.دنباشها و پيام ميها، ايميلها، فكسپيشنويس

دكـار  بصـورت خو ،)رو يا ارجاعي هر كاربهاي ثبت شده ها و ايميلها، پيامها، فكسها، پيشنويسهاعم از نام(مكتوبات 

.گيردكاربر قرار ميدريافتيدر كارتابل

هـا و  هـا، پيـام  هـا، فكـس  هـا، پيشـنويس  همچنين مكتوبات ارسال شده از طرف كاربر بصورت خودكار در كارتابـل نامـه  

.گيردارسالي ايشان قرار ميهايايميل

.باشندقابل پيگيري ميشده حذف كارتابلدر ،دنشـوحذف ميتوسط كاربر كه همچنين مكتوباتي

از سيستمور كاملهيچوجه به طشوند و بهكارتابل حذف ميفقط از داخل ليست هاي حذف شدهها و پيامها، پيشنويسنـامه

ها از الزم به ذكر است كه پس از حذف نامه.دهدامكان حذف نامه دريافتي را به كاربر نمي،همچنين سيستم.شوندحذف نمي

هاي حذف ها و پيامهاي شخصي وجود دارد ولي پيشنويسامكان پيگيري آنها در آرشيو نامههاي حذف شده،كارتابل نامه

.شوندها، براي هميشه از آرشيو حذف ميشدهشده از كارتابل حذف 
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هاليست مكتوبات كارتابل

، ليستي از مكتوبات موجـود در آن دز صـفحه روبـرو قابـل     )كليك روي عنوان كارتابل(ها با انتخاب هريك از كارتابل

اطالعـات كلـي در مـورد    ،به ترتيب از سمت چپ. دهنده اطالعات يك مكتوب استر سطر نشانهباشد كه مشاهده مي

و اين اطالعات شامل موضوع، اولويت، گيرنده يا فرستنده، تاريخ، وجود يادداشت. توان مشاهده نمودمكتوب را ميهر

(Sorting)سـازي  امكان مرتب.شود، مي)باشدميكه نشانه خوانده شدن يا نشدن مكتوب (يا يادآوري، پيوست و پاكت

هـا بـه   بطوريكه با كليك بر هركدام از مشخصـات ذكـر شـده، نامـه    . باشدميپذيراساس اين اطالعات امكانبرمكتوبات

در هر قسمت سيستم كه ليستي از نامه، پيشنويس، پيام و تواناز اين امكان مي(شوند صورت صعودي يا نزولي مرتب مي

).استفاده كرد،وجود دارد... 

. دارند(Bold)ترتري، بصورت پررنگمشخص، توسط كاربر خوانده نشوند حالت هاداخل كارتابله مكتوبات زمانيكتا 

ابتداي هر سطر، در سمت راست ليست مكتوبات كارتابل، تصوير يـك پاكـت نامـه وجـود دارد كـه رنـگ و شـكل آن        

چنانچه روي سطر مربوط به اطالعات مكتـوب مـورد نظـر كليـك شـود ايـن       . باشدميبيانگر وضعيت مكتوب مورد نظر 

كرده و ديگر اطالعات مكتوبات ليسـت، از حالـت پررنـگ و تيـره خـارج      پاكت باز تغيير عالمت از پاكت بسته شده به 

.شوندمي

باشد كـه  شود كه داراي چند گزينه مياي باز مياين ليست پنجرهبا كليك راست روي هركدام از مكتوبات كارتابل، در

.شوندميدادهها جداگانه توضيحدر تعريف هريك از كارتابل
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شخصيتنظيمات

با انتخاب . باشدبه ايجاد تغييرات در نحوه استفاده گرافيكي از سيستم ميكاربردسترسي،يكي از امكانات مهم سيستم

.شودمورد نظر باز مياز منوي عمومي يا منوي شخصي پنجره» تنظيمات شخصي«گزينه 

ارسي و انگليسي و چند زبان زنده دنيا قابل استفاده ، كه به زبان فستماز سيراتوانيد زبان استفاده خود مين پنجرهدر اي

ها به افزار، فقط كليدها و گزينهالزم به ذكراست كه با تغيير زبان نرم.تغيير دهيد» فرضزبان پيش«در قسمت باشد، مي

.شوندزبان مربوطه نمايش داده مي

واه تغيير داده و از پانزده رنگ موجود در صفحه رابط كاربري خود را به دلخThemeنه توانيد رنگ زميهمچنين مي

.سيستم استفاده نماييد

منظور از منوي . دهيدافكت مورد نظر خود را قرار،ابزار و منوي عمومييبراي نحوه باز شدن منوتوانيدهمچنين مي

هاي باالي ابزار، باز شدن منوي سمت راست صفحه رابط كاربري و منظور از منوي عمومي، باز شدن و نمايش منو

.باشدصفحه رابط كاربري مي
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هايسيستميك از تان هنگام ورود به سيستم، كدامفرضشافزار پينرمهمچنين اين امكان وجود دارد تا مشخص نماييد 

.باشد»ديدگاه«افزاريمجموعه نرم

امكان فارسي داشته باشد ،زمانيكه سيستم عامل كامپيوتر استفاده كننده. باشدسيستم داراي دو نوع صفحه كليد مي

در غير اينصورت زمانيكه كه كاربر به امكان تايپ فارسي نيازمند . داستفاده نماييWindowsاز صفحه كليد يدتوانمي

.توان از صفحه كليد ديدگاه استفاده نموداست مي

با باز شدن نامه،كهينصورتبه ا.دفرض مشاهده نامه را مشخص نماييپيش)قالب/صفحه(پنل توانيد در اين قسمت مي

.را مشاهده نماييدتاريخچه و يا ساير اطالعات يك نامهيا متن نامهابتدا اطالعات اصلي،

با تعيين تقويم مورد نظر تاريخ . توسط كاربر وجود دارد...) ميالدي، فارسي، قمري و(در اين پنجره امكان تعيين تقويم 

.شودشخص ميارسال و ثبت مكتوبات با همان تقويم م

چنانچه در ساختار سازمان، كاربري داراي چند سمت باشد و يا چند كارتابل در اختيار داشته باشد، در پنجره تنظيمات 

صفحه (ها در داخل صفحه رابط كاربري فرض، جهت ترتيب قرارگرفتن كارتابلشخصي، امكان تعريف سمت پيش

.هاي ارسالي وجود داردها و فكسها، پيشنويسر نامهفرض فرستنده، دو همچنين انتخاب سمت پيش) اصلي

افزار مكاتبات وجود دارد كه در صورت عدم حضور در محل كار، بدون اينكه الزم به ذكر است كه اين امكان در نرم

نظر در اختيار كاربر مورد ) هامنهاي پيام(رمز عبور خود را به كاربر ديگري بدهيد، كارتابل مكتوبات رسمي خود را 

.خود قرار دهيد

نمايش خودكار «شوند و پس از برداشتن تيك صورت خودكار يادآوري ميمكتوبات ارسال شده به كارتابل كاربر، به

.شود، فقط تعداد مكتوبات دريافتي در پايين صفحه رابط كاربري نمايش داده مي»يادآور

نامه دريافتي، پيشنويس (مكتوبات ارسال شده براي شما، مستقيماً در كارتابل مربوط به همان مكتوب الزم به ذكر است كه

.تواند نمايش داده شودقابل مشاهده بوده و يادآوري سيستم به درخواست شما مي...) دريافتي، پيام دريافتي و 

ها در ليست كارتابل ر اين قسمت، همچنان نامههمچنين الزم است بدانيد كه با برداشتن تيك نمايش خودكار يادآور د

. وجود دارند
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هايي را كه هنگام كار با سيستم به آنها ترين جملهز پراستفادهتا دوازده مورد اتوانيد ، مي»هاي كاربرHotkey«در قسمت 

ر را دFكليدهاي ،هااين جملهاستفاده ازمنظور هب. كليد خود اختصاص دهيدصفحهF12تا F1نياز داريد به كليدهاي 

قابل ردن وجود دارد كه امكان تايپ كغير از متن نامه اين كليدها در هر قسمت از سيستم . كليد استفاده نماييدصفحه

.باشنداستفاده مي

رمز فعلي ،را انتخاب و در فيلد اول»تغيير رمز«گزينه . توانيد رمز ورود خود را تغيير دهيددر پنجره تنظيمات شخصي مي

حداقل تعداد .رمز جديد خود را دوبار وارد نموده و سپس تغيير رمز را كليك نماييددر فيلدهاي بعدي، خود و 

همچنين جهت تغيير رمز . هاي مورد استفاده در رمز عبور، پنج حرف بوده و حداكثر آن شانزده حرف مي باشدكاراكتر

و در » ثبت«در نهايت براي ثبت تغييرات اعمال شده گزينه .عبور از تركيب حرف و عدد هر دو با هم استفاده نماييد

.را كليك نماييد» بستن«صورت انصراف، گزينه 
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يبت نامة دريافتث

البتـه بسـيار ديـده شـده كـه      .شـود معموالً در اختيار مسئولين دبيرخانـه گذاشـته مـي   در سيستم مكاتبات،ن ثبت نامهامكا

.اند، در صورت داشتن دسترسي، از اين امكان سيستم استفاده نمودهنيزمسئولين دفاتر و يا مديران 

، توسط مسئول ثبت به )ارباب رجوع(خارجي شخصاز يا و بيرخانه ديگر ، از دشركت/از يك سازماندريافتيهاي نامه

با كليك بر نشانه ، عمومي و يا ابزارمنوياين امكان، ازبراي استفاده از . گرددثبت مييا دريافتيصورت يك نامه وارده

.شود كه در شكل زير نشان داده شده استباز ميثبت نامه دريافتيمربوطه، پنجرة

ايـن كـار توسـط رابـط سيسـتم      . ثبت نامه دريافتي ابتدا نياز به تعريف دبيرخانه و انديكاتور دبيرخانه مربوطه داريدجهت 

.نمايندهاي مربوطه را تعريف ميانجام شده و براي مسئولين ثبت نيز دسترسي
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شماره نامه (شماره وارده ،)هرسيدنامهاز كجا و يا از طرف چه كسي(نامهمشخصات فرستنده، »فرستنده«اول در قسمت

سـال كننـده را وارد   و تاريخ ثبت نامـه در دبيرخانـه ار  ) در باالي نامه درج شده استفرستنده كه معموالًشركت/سازمان

.نماييد

ت برايشـان نامـه ثبـ   يي كه قبالًهادهد كه از ليست فرستندهميكاربرعالمت سه نقطه در قسمت فرستنده، اين امكان را به 

شـود اطالعـات فرسـتنده در حافظـه سيسـتم      اي ثبـت مـي  هر بار كه نامه.دنياز دارد انتخاب نمايشده است، هريك را كه 

همچنين اين امكـان وجـود دارد كـه در پنجـره اشـخاص خـارجي، از       . شده و نيازي نيست نام فرستنده تايپ شودذخيره

.نگاري داريد را يك بار براي هميشه وارد نماييدها نامههايي كه مدام با آنشركت/ليست ساختار، اسامي سازمان

هاي با مشخصات مشابه را نمـايش  ، سيستم نامه را ثبت نكرده و نامهتكراريدريافتي فرستنده در صورت ورود اطالعات 

و در ت شـده اي با اين مشخصات قبالً ثبـ دهد كه نامهميهد تا از ثبت مجدد جلوگيري نمايد وپيغامي به ثبت كنندهدمي

از، شـماره وارده و تـاريخ   (» فرسـتنده «كـه هريـك از اطالعـات    الزم به ذكر اسـت .صورت تائيد مراحل بعدي طي شود

براي مثال از يك . تواند تكراري وارد شود وليكن مجموع اين اطالعات با هم تكراري پذيرفته نيستبه تنهائي مي) وارده

اي با شماره تكـراري  شركت نامه/چند نامه وجود دارد ولي از همان سازمانشركت در يك تاريخ، امكان ارسال/سازمان

.گردددر همان تاريخ ارسال نمي

با كادر (تقويم، روز با باز كردن . استفاده نماييد» ديدگاه«توانيد از تقويم براي وارد كردن تاريخ مورد نظر مي: »تقويم«

نظر شامل ماه ديگري غير از ماه جاري است، توسط مورد اگر تاريخ . دشو، ماه و سال جاري نمايش داده مي)رنگقرمز

. توانيد ماه را به جلو و عقب ببريدميهاي صفحه تقويم،گوشهدو فلش مشكي رنگ

. توانيـد مـاه را جابجـا كنيـد    مـي )Arrow Key(كليـد  صـفحه نماهـاي  و جهـت Ctrlها با گـرفتن كليـد   براي جابجايي ماه

Ctrlنظر غير از سال جاري است با گرفتن مورد صورتي كه سالدر + Shiftكليـد  صفحهنماهاي جهتو)Arrow Key(

.براي مشخص كردن روز، روي روز مورد نظر كليك كنيد تـا در فيلـد تـاريخ نمايـان شـود     . توانيد سال را تغيير دهيدمي

ه ماه و سپس روز مورد نظر در فيلد تاريخ وارده، با تايپ شمار. جهت وارد كردن تاريخ نامه، امكان تايپ نيز وجود دارد

توان روز و ماه و سـال را كامـل   هاي قبل ميبراي نمايش سال. شودروز و ماه همان سال به صورت كامل نمايش داده مي

.وارد نماييد

كند و يا از هايي كه ارباب رجوع دستي خودش آنها را دنبال مينامه(هايي كه شماره و تاريخ وارده ندارند براي نامه

ها نيز بهتر تاريخ اين نامه. ، بهتر است از كلمه شماره ندارد يا بدون شماره استفاده شود.)اندشدهشماره نأشركت مبد/ سازمان

.است همان تاريخ روزي كه نامه به دبيرخانه رسيده درج شود
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روز 1بـا عـدد   . ارددست آوردن تاريخ مدنظر، از طريق وارد كردن اعداد روز مورد نظر وجود ددر فيلد تاريخ، امكان به

روزهـاي آينـده را   روزهـاي قبـل و اعـداد مثبـت    ...) ، -2،-1(با وارد كردن اعـداد منفـي   . شوداول سال نمايش داده مي

.شودبا وارد كردن صفر در اين فيلد نمايش داده ميروز جاريمشخص است كه . شودنمايش داده مي

در قسـمت ، دبيرخانه مربوطه و انـديكاتور مـورد نظـر و همچنـين     »ثبت«مت به ترتيب از سمت راست اين صفحه، در قس

.نماييدمشخص، نوع، امنيت و اولويت نامه دريافت شده را »مشخصات«

با توجه به نوع دبيرخانه يا انديكاتوري كه نامه بايد با آن شماره شود، همچنين اطالعاتي كه در روي نامه مسئول ثبـت را  

.شودمشخصات انديكاتور و نوع، اولويت و امنيت نامه مشخص مينمايد،راهنمايي مي
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دبيرخانه مربوطه، كارمندي كه نامه خطاب به ايشان است، ، )اصلرونوشت و يا(، نوع دريافت نامه در قسمت گيرندگان

مورد دبيرخانه ازمان ساختار ساين امكان وجود دارد كه با كليك در قسمت سه نقطه، گيرنده نامه را از . را انتخاب نماييد

.نظر انتخاب نماييد

رابط سيستم توسطاين امكان ، هاي ديگر را داشته باشيدامكان ثبت نامه براي دبيرخانهالزم به ذكر است، در صورتي كه 

.شودنمايش داده ميبوطهمرليست كارمندان، در اين قسمت دبيرخانه و.در اختيارتان قرار مي گيرد

اي گيرندگان ديگري نيز دارد بايد روي عالمت بعالوه در اين قسمت كليك كـرده و كارمنـد مـورد    مهدر صورتي كه نا

مگـر اينكـه   . نماينـد توجه كنيد فقط افراد گيرنده در دبيرخانه خودتان نامه ثبت شده را دريافت مي. انتخاب نماييدنظر را 

.تيك ارسال را در قسمت گيرندگان بزنيد

.شودنمايش داده مياين فيلد داراي شماره در ، »شماره دبيرخانه مركزي«، نه مركزي در سازماندر صورت وجود دبيرخا

، كلمـات مهـم و   در قسـمت كليـدواژه  . هـاي نامـه مـورد نظـر را وارد نماييـد     در مرحله بعد، موضوع، خالصه و كليدواژه

توانيد به نامه مورد نظر دسترسي پيـدا  از آنها ميبا استفاده گردد، در صورت نيازكليدي كه در نامه اهميت دارد وارد مي

.نماييد

.توانيد در قسمت تاريخ، تاريخ ثبت نامه را خودتان از تقويم تعيين نماييدهمچنين در صورت داشتن دسترسي، مي

نامه فقط پايين صفحه، Check Boxداشته باشيد، با كليك در » ها بصورت مختومثبت نامه در كارتابل«چنانچه دسترسي 

.نمايديادآوري ثبت آن را دريافت نمي،در بايگاني ثبت شده و گيرنده نامه

ه درج فقط در اطالعات نامدر صورت ثبت، نامه براي ايشان نبوده و منزله ثبتهاي ديگر، بهپرسنل دبيرخانهنمايش اسامي 

هاي ديگر را داشته باشند، نامه براي چنانچه مسئول ثبت، دسترسي ثبت نامه دريافتي در كارتابل كارمندان دبيرخانه. شودمي

.شودايشان نيز ارسال مي
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ثبت شـده و انـديكاتور آن  آخرين نامه ، شمارة»آخرين شماره«كليد انتخاب در حال ثبت، با جهت اطالع از شماره نامه

.شودداده مينمايش 

اي كه در آن زمـان ثبـت   شماره نامه. ة آخرين نامه ثبت شده استشود شماراي كه مشاهده مياين قسمت شماره نامهدر 

ايـن امكـان وجـود    ) در صورت داشـتن دسترسـي  (در قسمت تعيين . باشداين شماره نامه بيشتر ميشود يك شماره ازمي

.دارد كه شماره نامه مورد نظر را تعيين نماييد
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ي متنهافايل
ارسـالي از دبيرخانـه   Wordفكـس و يـا يـك فايـل     ايميـل، خانه به صورت كاغذي،هاي وارده به دبيرطور معمول نامهبه

الزم اسـت  ،جهت ثبت نامـه . گيردها قرار مينمايد، در اختيار مسئول ثبت نامهاستفاده مي»ديدگاه«ديگري كه از سيستم 

ن نامه به صورت كاغـذي بـراي   در صورتي كه مت. ارسال شودفايل متن آن به همراه اطالعات اصلي براي گيرنده ثبت و 

.شود، صفحه متن نامه باز مي»هاي متنفايل«تببا كليك بر . شودميشركت يا سازمان شما ارسال شده، فايل متن اسكن 
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تنظيمات اسكنر صفحه»اسكن«با كليك بر گزينه. گردد بايد اسكن گرددها كه فيزيك آنها دريافت ميآن دسته از نامه

دهد كه در صورت ميكاربراناين امكان را به »دريافت«كليد . توانيد نامه مورد نظرتان را اسكن نماييدميشود وباز مي

چنانچه مـتن اسـكن شـده    . نمايندپرينت گرفته يا آن را جائي در سيستم خود ذخيره ،تمايل از فايل اسكن شده مورد نظر

بـراي بسـتن صـفحه    . گـردد تان حـذف مـي  ، فايل»حذف«گزينه دچار اشكال شده باشد، براي حذف فايل نامه با انتخاب 

در صورتي كه فايل نامه مورد نظر قبال اسكن شـده و در سيسـتم موجـود باشـد،     . را انتخاب نماييد»بستن«مورد نظر كليد 

ن امكـا Browseو انتخاب گزينـه »جستجو«با كليك روي گزينه . وجود داردجستجوامكان دريافت آن از طريق گزينه 

.نامه وجود داردارسال فايل متن

.يدمايبه توضيح ثبت نامه ارسالي مراجعه نWordاز امكانجهت اطالع از كاربرد
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ت افزار مديريدهد تا فايل دلخواه خود را در نرماين امكان را به كاربر مي» و اطالعاتهافايلافزودن به آرشيو «گزينه 

ذخيره نموده و در صورت نياز آنها را با ديگر كارمندان به توسط كاربر،هاي ساخته شدهو اطالعات در پوشههافايل

.اشتراك گذارد
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پيوست نامه
الزم است كه در كنـار فايـل مـتن جهـت مشـاهده گيرنـده نامـه ارسـال         پيوست باشد،در صورتي كه نامه دريافتي داراي 

بـا انتخـاب گزينـه    . گـردد هاي نامه بـاز مـي  پيوستپنجره،در صفحه ثبت نامه دريافتيها پيوست«تببا كليك بر .گردد

جهـت اطـالع گيرنـده    .پيوست نامه وجـود دارد هاي از قبل اسكن شده و ارسال فايلامكان جستجوي پيوست»جستجو«

شده و فقط جهت اطالع تعريفرابط سيستمتوسط هافايلانواع (مشخص نمودهپيوست، نوع فايل پيوست مورد نظر را 

. و اگر توضيحي در مورد فايل ارسالي داريد در قسمت توضيحات يادداشت نماييد) شودگيرنده وارد مي

مورد نظر را اسكن نموده و ضـميمه  ) هاي(توانيد با كليك بر گزينه اسكن، پيوستها ميبه طور معمول در پنجره پيوست

.نامه نماييد

براي دريافت و ذخيره فايل پيوست در سيسـتم خـود بـا انتخـاب     . آن به نامه نيز وجود داردامكان ضبط صوت و پيوست 

و جهـت  Openگزينـه  ،بـراي مشـاهده فايـل   . گرددصفحه دريافت فايل مربوطه باز مي»دريافت«فايل و كليك بر گزينه 

اسـتفاده  » دريافت همـه «، از گزينه هاي پيوست شدهجهت دريافت و ذخيره همه فايل.را انتخاب نماييدSave،ذخيره آن

.نماييد
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در . هايي جهت بزرگ و كوچك كردن اندازه فايـل يـا تغييـر نمـايش آن وجـود دارد     در زير هر فايل اسكن شده گزينه

.گرددحذف ميفايل، آن »حذف«صورت نياز به حذف پيوست با انتخاب گزينه 

رسانينامه
رد نمودن اطالعاتي از جمله نام تحويل دهنده و گيرنـده نامـه و همچنـين تـاريخ و     امكان وا»رسانينامه«با انتخاب گزينه 

.توانيد از تقويم انتخاب و ساعت دريافت نامه را تايپ نماييدتاريخ دريافت نامه را مي. زمان تحويل نامه وجود دارد

.پيگيري وجود داردو امكاندهگيرندگان نامه از مراحل تحويل نامه مطلع گرديبا وارد نمودن اطالعات مربوطه، 
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مراجع
بـا كليـك بـر گزينـه     ) در متن نامه به نامه ديگـري اشـاره شـده باشـد    (در صورتي كه نامه دريافتي مورد نظر، مرجع دارد 

در ليست پايين . ، كليد اضافه را كليك نماييد)شماره و تاريخ نامه مورد نظر(و وارد كردن اطالعات نامه مربوطه »مراجع«

در شود، با انتخاب اين سطر و كليك بـر كليـد مشـاهده، چنانچـه نامـه قـبالً      ره مراجع، مشخصات نامه مرجع وارد ميپنج

اشـاره شـده   چنـد مرجـع   به دريافتي،نامه در متن چنانچه .سيستم ثبت شده باشد، مرجع نامه مورد نظر قابل مشاهده است

.را بزنيد»بستن«در غير اينصورت كليد . از اول طي نماييدمراحل را،شماره بعديوارد كردنبرايمجدداًباشد،

را انتخـاب  »حـذف «ايد حذف كنيد روي سطر مربوطه كليك كرده و دكمـه  خواهيد اطالعاتي را كه وارد كردهاگر مي

.كنيد
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بايگاني

گـردد و مفهـوم   بايگـاني مـي  ،نامه از اين پس در همان ابتداي ورود به دبيرخانه،تم مكانيزهسبه علت حذف كاغذ در سي

جهت بايگاني نامه در پوشه مرتبط بـا آن، گزينـه   . باشدها ميگيري از نامهگزارشبايگاني در اين سيستم، فقط پيگيري و 

هاي انتخابي ذخيره يا به اصـطالح  نامه مورد نظر در پوشه. مربوط را انتخاب نماييد) هاي(بايگاني را كليك كرده و پوشه

البتـه ايـن   . گـردد تعريـف مـي  قابل ذكر است كه ساختار بايگاني هر سازمان در قسمت مركز مديريت. گرددبايگاني مي

به مسـئول مربوطـه، در قسـمت ابزارهـا، داده     )تعريف ساختار بايگاني(ين دسترسي، امكان وجود دارد كه اگر نياز باشد ا

هـا پيگيـري   گيـري از طريـق مشـخص نمـودن پوشـه     شتوان در قسمت جستجو و گزارها را ميدر صورت نياز نامه. شود

.ويا درصورت داشتن دسترسي  با استفاده از گزينه بايگاني در منوي مكتوبات كاربر ميتواند بايگاني را مشاهده كند.نمود
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ثبت

.شودي ميبا مشخصات وارد شده ثبت و بايگان، نامه مورد نظر»ثبت«انتخاب كليد با مراحل ثبت نامه،بعد از اتمام 

.گيردها پس از ثبت در كارتابل گيرنده قرار ميالزم به ذكر است نامه

شود و اطالعات اصلي نامه را، شماره و تاريخي كه نامه از سيستم دريافـت  پس از ثبت نامه پنجره مشخصات ثبت باز مي

و يـا بـراي تهيـه يـك نامـه مشـابه بـا        » ثبت نامه جديد«توان از كليد براي ثبت يك نامه جديد مي.دهدنموده، نمايش مي

ويـا بـراي مشـاهده نامـه ثبـت شـده كليـد        استفاده كرد» تهيه نامه مشابه«اي ديگر از كليد اطالعات تكراري براي گيرنده

.مشاهده را زد

انصراف

.شود، بدون ثبت محتويات بسته مي، پنجره نامه دريافتي»انصراف«كليد صورت كليك روي در 
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ارساليثبت نامة 

باشد، ولـي مـديران داراي حـق امضـا نيـز ايـن       مي) دبيرخانه(امكان ثبت نامه ارسالي معموالً در اختيار مسئولين ثبت نامه 

/ سـازمان هايي كـه از دبيرخانـه   نامه. مربوطه ثبت نمايندامكان را دارند تا نامه صادره خود را با استفاده از سطح دسترسي

گـذاري، بايگـاني و ارسـال    شـماره با اين امكـان  شـودشخصي در خارج دبيرخانه ارسال ميبه سازماني ديگر ياشركت، 

.دنگردمي

.را انتخاب نماييد»ثبت نامة ارسالي«، كليد افزار مكاتباتنرماصليمنوياين امكان در براي استفاده از 

نامـه  »مشخصـات «و ) شـود خانـه خـارج مـي   كسي كـه نامـه بـه امضـايش از دبير    (نامه »فرستنده«اين پنجره مشخصات در 

.شود، وارد مي)اولويت، امنيت و نوع نامه(

»سه نقطـه «عالمت . از ليست افراد دبيرخانه مربوطه، كارمند و انديكاتور مورد نظر را انتخاب نماييد»فرستنده«در قسمت 

.را جستجو نماييددهد كه ساختار سازمان را مشاهده نموده و كارمند مورد نظراين امكان را مي
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فرض در صورتي كه خود شخص فرستنده قرار باشد نامه ارسالي را ثبت نمايد، نيازي به انتخاب كارمند نيست چون پيش

.نمايدفقط نام دبيرخانه و سمت خود را در اين قسمت مشاهده مي
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بـاز  گانبـا عنـوان انتخـاب گيرنـد    اي پنجـره ،»انتخـاب «با كليـك روي كليـد   . باشدقسمت بعد ليست گيرندگان نامه مي

.شودمي

توان در قسمت كارمند با انتخاب دبيرخانـه مربوطـه و مشـاهده    براي گيرندگان داخلي مي،ارسال رونوشتي از نامهجهت

ز كارمنـدي شخصـي ا  هايهمچنين اگر كارمندان مورد نظر در گروه. كارمند مورد نظر را انتخاب نمود،ساختار سازمان

.توان از اين ليست آنها را انتخاب نمودميد،نباشميپيش تعيين شده

هـاي ديگـر   گيرنده نامـه ارسـالي يـا از افـراد دبيرخانـه     . مشخص نمود»ساير«گيرندگان خارج دبيرخانه را بايد در قسمت 

.استشركت/ باشد يا اينكه شخصي خارج سازمانميشركت/ سازمان

و تايـپ اسـم سـازمان يـا     »شـخص خـارجي  «ارج سازمان باشد، با فعال نمـودن قسـمت   در صورتي كه شخص گيرنده خ

، چنانچـه اسـمي قـبال وارد    توان در پنجره گيرندگان خارجيمي»سه نقطه«شركت گيرنده، همچنين با استفاده از عالمت 

.شده آنرا جستجو نمود



28

ها ، ساير دبيرخانه»ساير«در همان قسمت ،باشدن ميهاي ديگر سازماكارمند يكي از دبيرخانه،درصورتي كه گيرنده نامه

. )شـود با اين كار نامه براي دبيرخانـه مربوطـه درانتظـار مـي    (را فعال نموده و دبيرخانه كارمند مورد نظر را انتخاب نماييد 

فزاري ديـدگاه  اذكر اين نكته ضروري است كه استفاده از اين امكان درصورتي است كه دبيرخانه گيرنده، از سيستم نرم

.استفاده نمايد

بـر  مبني ،بار پس از زدن تيك كارمند و يا انتخاب دبيرخانه يا تايپ نام شخص خارجي مورد نظر بايد نوع ارسال نامههر

سپس مشخصات گيرنده با مشخص شدن نوع ارسـال  . اينكه اصل، رونوشت و يا رونوشت مخفي باشد را مشخص نماييد

بـا  ،ها حذف نماييـد در صورتيكه بخواهيد شخصي را از ليست گيرنده.شودها اضافه مييست گيرندهنامه براي ايشان، به ل

آخـرين عمـل انجـام    Undoبا انتخاب كليـد  . گرددانتخاب گيرنده مورد نظر و زدن كليد حذف از اين ليست حذف مي

.گرددباز ميآخرين عملي كه از بين رفته است Redoبا انتخاب كليد . رودشده از بين مي

تمـام  »انصـراف «كليـد  كليك برباو . شوند، گيرنده يا گيرندگان به ليست صفحه قبل اضافه مي»تاييد«كليد كليك بربا 

.روداعمال انجام شده از بين مي
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كلمـات  (هـا  و كليـد واژه ) آنمحتـوي مطلع شدن شخص گيرنـده از  اي از نامه جهت خالصه(موضوع نامه، خالصة نامه 

الزم بـه  . گردنـد در ايـن قسـمت وارد مـي   ) آنها نامه مورد نظر را جستجو نمودبراساستوان اصلي و كليدي هستند و مي

.سازدتر ميها را آسانگيري از نامهذكر است اطالعات وارد شده در اين قسمت امكان جستجو و گزارش

بـراي  . خ روز مورد نظر را براي ثبت نامه تعيـين نمـود  توان ازقسمت تاريدرصورت داشتن دسترسي تعيين تاريخ نامه، مي

.استفاده نموداز تقويم سيستمتوانوارد كردن تاريخ مي

با كادر (تقويم، روز با باز كردن . استفاده نماييد» ديدگاه«توانيد از تقويم براي وارد كردن تاريخ مورد نظر مي:»تقويم«

نظر شامل ماه ديگري غير از ماه جاري است، توسط مورد اگر تاريخ . شود، ماه و سال جاري نمايش داده مي)رنگقرمز

. توانيد ماه را به جلو و عقب ببريدميهاي صفحه تقويم،گوشهدو فلش مشكي رنگ

. توانيـد مـاه را جابجـا كنيـد    مـي )Arrow Key(كليـد  صـفحه نماهـاي  و جهـت Ctrlها با گـرفتن كليـد   براي جابجايي ماه

Ctrlنظر غير از سال جاري است با گرفتن مورد سال صورتي كه در + Shiftكليـد  صفحهنماهاي جهتو)Arrow Key(

.براي مشخص كردن روز، روي روز مورد نظر كليك كنيد تـا در فيلـد تـاريخ نمايـان شـود     . توانيد سال را تغيير دهيدمي

ماره ماه و سپس روز مورد نظر در فيلد تاريخ وارده، با تايپ ش. جهت وارد كردن تاريخ نامه، امكان تايپ نيز وجود دارد

توان روز و ماه و سـال را كامـل   هاي قبل ميبراي نمايش سال. شودروز و ماه همان سال به صورت كامل نمايش داده مي

.وارد نماييد

روز 1بـا عـدد   . دارددست آوردن تاريخ مدنظر، از طريق وارد كردن اعداد روز مورد نظر وجوددر فيلد تاريخ، امكان به

روزهـاي آينـده را   مثبـت روزهـاي قبـل و اعـداد    ...) ، -2، -1(با وارد كردن اعـداد منفـي   . شوداول سال نمايش داده مي

.شودبا وارد كردن صفر در اين فيلد نمايش داده ميروز جاري مشخص است كه . شودنمايش داده مي
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هاي متنفايل

شود، در صورتي كه فايل نامه مورد نظر در سيسـتم موجـود باشـد   صفحه متن نامه باز مي»هاي متنفايل«تببا كليك بر 

و Browseگزينـه  بـر  بـا كليـك   . ، امكان دريافت آن از طريق گزينه جسـتجو وجـود دارد  )قبال آن را تهيه نموده باشيد(

.امكان ارسال فايل متن نامه وجود داردفايل مورد نظرانتخاب
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وشود صفحه تنظيمات اسكنر باز مي»اسكن«گزينه بربا كليك.بايد اسكن گردداستشما كاغذي ارسالي چه نامه چنان

امكـان  »فكـس «با انتخاب گزينه .توانيد فايل نامه را فكس نماييدهمچنين مي. توانيد نامه مورد نظرتان را اسكن نماييدمي

اي را فكس كنيد بعد از ثبت و شـماره شـدن نامـه    چنانچه بخواهيد نامهالزم به ذكر است.فكس نامه مربوطه وجود دارد

براي فكس كردن يك فايل در سيستم بايد شماره گيرنده را وارد نموده و اولويت ارسـال را  . توانيد آنرا فكس نماييدمي

.نيز مشخص نماييد

روي سربرگ سازمان تايپ ، بهتر است نامه رابراي اينكه پس از ثبت، شماره و تاريخ نامه مورد نظر روي متن قرار گيرد

بــا انتخـاب هركــدام از  كـه شــودمـي نمــايش داده هـا  Templateليســت ، Templateو ثبـت نماييــد، بـا انتخــاب گزينـه    

هاي سـازمان توسـط   ذكر است سربرگالزم به.انتخابي وجود داردامكان تايپ نامه روي سربرگ،هاي موجودسربرگ

، تـاريخ و شـماره و   رابـط سيسـتم  تعريـف شـده توسـط    Text Boxدر . شـود كز مديريت تعريـف مـي  در مررابط سيستم

.شودهمچنين وجود پيوست وارد مي
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Wordافزار صفحه نرم،اين كليدبا كليك بر .وجود داردنيز Word، امكان تايپ نامه در محيط هاي متنفايلدر قسمت 

.را انتخاب نماييد»ثبت«براي ثبت متن نامه كليد .ان را تايپ نماييدمتن نامه مورد نظرتتوانيد ميباز شده و 

.ويرايش امكان ويرايش نامه وجود داردگزينه با كليك بر،چنانچه بخواهيد متن را ويرايش نماييد در صفحه فايل متن

امـه را در سيسـتم خـود    ايـل ن توانيد فمي»دريافت«با انتخاب كليد روي دستگاه رايانه خود، جهت دريافت فايل متن نامه 

.اييدذخيره نم

»بسـتن «براي بستن صفحه مورد نظر كليد . گرددحذف ميمورد نظرفايل»حذف«براي حذف فايل نامه با انتخاب گزينه 

.را انتخاب نماييد

.نمايندميهاي دريافتي بوده و به همان صورت عملدقيقاً مانند كليدهاي ثبت نامه،كليدهاي موجود در پايين پنجره

افزار مديريت دهد تا فايل دلخواه خود را در نرماين امكان را به كاربر مي» و اطالعاتهافايلافزودن به آرشيو «گزينه 

ذخيره نموده و در صورت نياز آنها را با ديگر كارمندان به توسط كاربر،هاي ساخته شدهدر پوشهو اطالعات هافايل

.اشتراك گذارد
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هاپيوست

هاي ثبت نامه ارسالي پنجره پيوستپنجرهدر »هاپيوست«تبنامه صادره داراي پيوست باشد، با كليك بر در صورتي كه 

.گرددنامه باز مي

. شده و ارسال فايل پيوست نامه وجـود دارد يا تهيههاي از قبل اسكنامكان جستجوي پيوست»جستجو«با انتخاب گزينه 

و چنانچـه  ) باشـد اينكه فايل مورد نظر داراي چه پسوندي مي(مشخص نموده جهت اطالع را فايل پيوست مورد نظروع ن

توانيد با به طور معمول در اين قسمت مي. يادداشت نماييد»توضيحات«در قسمت ،توضيحي در مورد فايل ارسالي داريد

.ن نموده و ضميمه نامه نماييدمورد نظر را اسك) هاي(، پيوست»اسكن«كليك بر گزينه 
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رسانينامه

امكان وارد نمودن اطالعاتي از جمله نام تحويل دهنده و گيرنـده نامـه و همچنـين تـاريخ و     »رسانينامه«با انتخاب گزينه 

.زمان تحويل نامه وجود دارد

ورود ايـن  .امكـان پيگيـري وجـود دارد   گردند و با وارد نمودن اطالعات مربوطه، كاربران از مراحل ارسال نامه مطلع مي

.تواند پس از انجام ثبت نيز انجام شوداطالعات مي

مراجع
بـا كليـك بـر گزينـه     ) در متن نامه به نامـه ديگـري اشـاره شـده باشـد     (در صورتي كه نامه ارسالي مورد نظر، مرجع دارد 

در ليسـت  . را كليـك نماييـد  »اضـافه «، كليد )نظرشماره و تاريخ نامه مورد (و وارد كردن اطالعات نامه مربوطه »مراجع«

شود، با انتخاب اين سطر و كليك بر كليد مشاهده، چنانچـه نامـه قـبال    پايين پنجره مراجع، مشخصات نامه مرجع وارد مي

چنانچـه نامـه شـما چنـد مرجـع داشـت مجـددا بـراي         .در سيستم ثبت شده باشد، مرجع نامه مورد نظر قابل مشاهده است

.را بزنيد»نبست«در غير اينصورت كليد . طي نماييدشماره بعدي كليه مراحل را مجدداًدنقراردا

را انتخـاب  »حـذف «ايد حذف كنيد روي سطر مربوطه كليك كرده و دكمـه  خواهيد اطالعاتي را كه وارد كردهاگر مي

.كنيد

بايگاني

نامـه  . مربـوط را انتخـاب نماييـد   ) هاي(كليك كرده و پوشهرا »بايگاني«جهت بايگاني نامه در پوشه مرتبط با آن، گزينه 

/ سـازمان الزم به ذكر اسـت كـه سـاختار بايگـاني     . گرددهاي انتخابي ذخيره يا به اصطالح بايگاني ميمورد نظر در پوشه

يـف  تعر(ارد كه اگر نياز باشد ايـن دسترسـي  البته اين امكان وجود د. گردددر قسمت مركز مديريت تعريف ميشركت

گيـري از  تـوان در قسـمت جسـتجو و گـزارش    ها را مـي در صورت نياز نامه. داده شودبه مسئول مربوطه) بايگانيساختار

.ها پيگيري نمودطريق مشخص نمودن پوشه



35

ثبت
.ودشت و بايگاني مي، نامه مورد نظر با مشخصات وارد شده ثب»ثبت«با انتخاب گزينه مراحل ثبت نامه،بعد از اتمام 

انصراف
.شودبسته مي، پنجره نامه ارسالي، بدون ثبت محتويات»انصراف«صورت كليك روي گزينه در 
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اي و تاريخي ثبت كرده است و چنانچه نامـه مـذكور   را با چه شمارهشود كه سيستم نامهاي باز ميپس از ثبت نامه پنجره

طـور خودكـار   مشخصات ثبـت نامـه را بـه   باشد،مپليت و تايپ شده بروي تWordداراي حداقل يك فايل متن بصورت 

.نمايدميروي آن جاگذاري 

گزينـه  چهـار از هريك شود وانيد به كاربر اطالع داده مي) شماره، تاريخ و وجود پيوست(در اين پنجره، مشخصات نامه 

.را انتخاب نماييد) و بستن، تهيه نامه مشابه. ثبت نامه جديدمشاهده،(

و ثبت شده و شما مايليد از نامه پرينت بگيريدWordيا فايل شركت/ سازمان) سربرگ(كه نامه روي تمپليت درصورتي 

.استفاده نماييد»مشاهده«گزينه از يا آنرا فكس نماييد

.شودگذاري شده و پنجره بسته مي، نامه شماره»بستن«با انتخاب كليد 

»بسـتن «و براي خارج شدن از اين پنجـره، از كليـد   »ثبت نامه جديد«گزينه خواهيد نامه جديدي ثبت نماييد، ميچنانچه 

.استفاده نماييد

» تهيه نامه مشابه«توان از كليد اي ديگرثبت كنيد ميچنانچه بخواهيد يك نامه مشابه با اطالعات تكراري براي گيرنده

.استفاده كرد
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هاي كارمندي شخصيگروه

هاي خود را به تعدادي از افراد دبيرخانه يا سازمان كه با آنها مكاتبه داريد ها و يا پيشنويسطور معمول شما نامهبه

در حالت عادي بايد هركدام از افراد را از ساختار دبيرخانه به عنوان . دهيدجداگانه و يا همزمان ارسال نموده يا ارجاع مي

.ردگيتر انجام ميهاي كارمندي اين كار بسيار راحتايجاد گروهبا امكان. گيرنده انتخاب نماييد

هاي كارمندي شما هنگام ارجاع نامه يا پيشنويس، ارسال پيشنويس و ثبت نامه و انتقال هر مكتوب رسمي بين گروه

.دبيرخانه به شما كمك مي نمايد

ت راست صفحه رابط كاربري گزينه توانيد از سربرگ شخصي در پايين سمهاي كارمندي ميبراي ساختن گروه

توانيد در اين قسمت همان تعداد افرادي را كه نياز است شما مي.را انتخاب نماييدهاي كارمندي شخصي گروه

.باشند، در يك گروه كارمندي تعريف نماييداي ارسال گردد و از كاربران سيستم ميهمزمان براي ايشان نامه

هاي تك نفره شما كارمنداني هستند كه شما همواره با آنان گروه. يك نفر تشكيل شودتواند از همچنين گروه شما مي

.درارتباط هستيد

:پردازيمبينيد كه به ترتيب به توضيح آنان ميدر پنجره باز شده چند گزينه مي

.را كليك نماييدجوجستتان را وارد نموده و گزينه ايد در فيلد عنوان، عنوان گروهچنانچه قبال گروهي تعريف نموده

با انتخاب اين گزينه امكان اضافه . را كليك كنيداضافهخواهيد گروه بسازيد ابتدا گزينه چنانچه بار اولي است كه مي

.كردن گروه جديد كارمندي وجود دارد

.نماييدا آنان را داريد مشاهده ميردر اين قسمت ساختار دبيرخانه خود و افرادي كه امكان مكاتبه 

تواند نام دپارتمان، سمت كارمند يا اين عنوان مي. پنجره باز شده در فيلد عنوان نامي براي گروه خود انتخاب كنيددر

.كارمندان مورد نظر و يا اسم فرد باشد

.كندكليدواژه در اين قسمت به شما براي جستجوي كارمندان مورد نظرتان كمك مي

.كنار هر سمت تيك بزنيدCheck Boxدرمند و يا كارمندان بايد براي انتخاب كار
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.را انتخاب نماييدانصرافدر انتها براي ساخته شدن اين گروه كليد ثبت و درصورت انصراف 

چنانچه درنظر . شودهاي ساخته شده در ليست پايين نمايش داده ميدر اين صفحه با انتخاب گزينه جستجو گروه يا گروه

را در پايين صفحه انتخاب يش كنيد روي عنوان گروه كليك كرده و گزينه ويرايشداريد گروه ساخته شده را ويرا

.كندگزينه حذف در پايين صفحه گروه شما را حذف مي. نماييد
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ارسال فكس

به طور معمول . افزار ديدگاه و در صورت داشتن دسترسي، ارسال نمايدهاي خود را از طريق نرمتواند فكسهر كاربر مي

.باشدها ميسي در اختيار مسئولين ثبت نامهاين دستر

اي با عنوان فكس هپنجر. كليك نماييدمكاتباتافزاربه منظور ارسال فكس، روي نشانه ارسال فكس از نوار اصلي در نرم

)تاريخ و ساعت ارسال فكس(ود فكس ، گيرندة فكس، مشخصات خمشخصات فرستندهشامل اين قسمت. شودباز مي

.شودميفكس ارسالي،لي و آدرس فاي

مشخصات فرستنده

.نمايـدنمايد، و سمت شخصي كه آنرا ارسال مياي كه فكس را ارسال مينام دبيرخانه
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مشخصات گيرنده

كه قرار است فكس به آنها ارسال شود را با استفاده هايي شماره. توان اضافه نمودرا ميها در اين قسمت ليستي از گيرنده

توان اشخاص جديدي را روي كليد اضافه ميبا كليك. ها اضافه نماييدرندهخاب، انتخاب نموده و به ليست گياز كليد انت

. توانيد كليد انصراف را كليك نموده و از اين پنجره خارج شويدمي،انصرافدر صورت. ها اضافه نمودگيرندهبه ليست 

ظر را انتخاب گيرندة مورد ن،باشيدداشته )ست وجود داردكه در لي(ها در صورتيكه تمايل به حذف يكي از گيرنده

.نماييداز ليست حذف راروي كليد حذف، گيرندة انتخاب شدهنموده و با كليك 

، شماره تلفني را انتخاب نموده و به ليست افزار اشخاصدهد كه از نرماين امكان را ميكليد انتخاب همچنين كليك روي

.ها اضافه نماييدگيرنده

.تشريح شده استافزار اشخاصنرمهاي دفترچه تلفن درقابليت

پنجرة سؤال ،در صورتي كه در دفترچه تلفن براي يكي از كاربران دو شماره فكس شخصي و كاري ذكر شده باشد

.د يكي از موارد را انتخاب نمايدتوانشود و كاربر ميگشوده مي
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هاكارتابل فكس

بـا . دهدفزار فكس تمام ارتبـاطات فكس يـك سازمان را بـدون استفاده از كـاغذ انجام مياهمانطوركه گفته شد نرم

هاي ارسال شده به شود و فكسها به خارج از سازمان ارسال ميافزار، فكساستفاده از فكس سرور و از طريق اين نرم

.شوندسازمان نيز از همين طريق دريافت شده و در سازمان پخش مي

هاي دريافتيفكسكارتابل

هاي دريافتي برايتان نماييد، از طريق مسئول پخش فكسهايي كه در اين كارتابل مشاهده ميالزم است بدانيد فقط فكس

حجم، تعداد توضيحات، اندازه يا همان هاي دريافتي به ترتيب از سمت چپ در ليست فكس. ارجاع گرديده است

Caller، شمارة فكس فرستندهTSIDصفحات،  ID ،توان ديدساعت و تاريخ ارسال هر فكس را مي.

هاي تبديل به نامه شود كه شامل گزينهاي در پايين ليست باز ميها از ليست، صفحهبا كليك روي هريك از فكس

در مورد فكس مربوطه ديده حات كلي در صفحة توضيحات، توضي. باشدارسالي و صفحة توضيحات مي/دريافتي/داخلي

.از كليد تبديل به نامه استفاده نماييد، كه نياز باشد فكس انتخاب شده به عنوان يك نامه ثبت شودهنگامي. شودمي
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:باشدشود كه داراي چند گزينه مياي باز ميها در ليست، پنجرهاز فكسهريكبا كليك راست روي 

مشاهده نمابر

.نمودتوان متن فكس مورد نظر را مشاهده با انتخاب اين گزينه مي

دريافت

براي دريافت و ذخيره فايل فكس مربوطه در سيستم خود با انتخاب فايل و كليك بر گزينه دريافت صفحه دريافت فايل 

در پايين صفحه هر .را انتخاب نماييدSaveو جهت ذخيره آن Openبراي مشاهده فايل، گزينه .گرددمربوطه باز مي

.كوچك كردن اندازه فايل يا تغيير نمايش آن وجود داردهايي جهت بزرگ و فايل فكس شده گزينه

تبديل به جديد

.توان فكس مورد نظر را بصورت خوانده نشده درآوردميدتبديل به جديبا انتخاب گزينة
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نامه درانتظار

نامه درانتظار د از گزينهباي،چنانچه پيشنويسي توسط كارمندي براي شما فكس شود تا در نهايت درانتظار دبيرخانه شود

.را انتخاب و گزينه ثبت را كليك نماييدمورد نظر در اين پنچره دبيرخانه . استفاده نماييد

ثبت ارسالي

در كليك راست . توانيد فكس دريافتي را خودتان ثبت ارسالي نماييدچنانچه دسترسي ثبت نامه ارسالي داشته باشيد مي

.ه ارسالي را انتخاب نماييدهاي دريافتي، گزينه ثبت نامروي ليست فكس

جهت اطالعات بيشتر به قسمت ثبت نامه .در پنجره باز شده تمامي موارد جهت ثبت نامه در دبيرخانه را با دقت پر كنيد

.ارسالي توجه نماييد

نامه دريافتي

كه توسط مسئول پخش اهاي دريافتي از خارج سازمان رتوانيد فكسچنانچه دسترسي ثبت نامه دريافتي داشته باشيد مي

هاي دريافتي، گزينه ثبت نامه در كليك راست روي ليست فكس. دثبت دريافتي نماييها برايتان ارسال شدهفكس

.دريافتي را انتخاب نماييد

جهت اطالعات بيشتر به قسمت ثبت نامه .در پنجره باز شده تمامي موارد جهت ثبت نامه در دبيرخانه را با دقت پر كنيد

.افتي توجه نماييددري

.دييك صورت شما الزم است كه فكس را ثبت نامه ارسالي نمايفقط در 

س را يشنويپنه فكس نمايد، در اين صورت الزم است هنگامي كه كارمندي از دبيرخانه خودتان، پيشنويسي را براي دبيرخا

. ثبت نامه ارسالي نماييد
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نامه داخلي

چنانچه پيشنويسي توسط كارمند دبيرخانه خودتان فكس شود تا در نهايت براي يك كارمند از همان دبيرخانه ارسال 

شود بايد از كليد ثبت نامه داخلي استفاده نماييد

ارسال نموده و نامه توسط سيستم با انتخاب گزينه نامه داخلي در اين پنجره متن مورد نظر را براي گيرندگان داخلي 

.شودشماره مي

انتقال

.گرددمنتقل ميساخته شده هاي پوشهربا انتخاب گزينه انتقال، فكس به پوشه يا زي

افزودن به آرشيو فايل ها و اطالعات

و هافايلمديريت افزار درهاي ساخته شده نرمو اطالعات، فايل فكس انتخابي را به پوشههافايلگزينه افزودن به آرشيو 

.نمايداطالعات منتقل مي

يادداشت

.توانيد اقدام انجام شده خود را روي پيشنويس مورد نظر يادداشت كنيدبا انتخاب گزينه يادداشت مي

يادآوري

.هاي يادآوري جديد براي فكس مورد نظر وجود داردبا انتخاب گزينه يادآوري، امكان تعيين زمان يا زمان
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هاي ارساليفكسكارتابل 

هاي ارسالي بـه در ليست فكس. نماييد كه توسط خودتان ارسال گرديده استهايي را مشاهده ميدر اين كارتابل فكس

با . توان ديدبـندي و تاريخ و ساعت ثبـت در سرور هر فكس را ميـت، زمانتـرتيب از سمت چـپ گيرندگان، اولوي

مشاهدة نمابر، هايي همچون شود كه داراي گزينهاي باز ميت، پنجرهها در ليساز فكسهريكروي ك راستكلي

.باشدميو اطالعات، يادداشت و يادآوريهافايلتبديل به جديد، انتقال، افزودن به آرشيو 

آخرين وضعيت ونام گيرندگان ،شمارة فكسن صفحهتوان در پاييها در ليست، مياز فكسهريكبا انتخاب 

.را مشاهده نمود) ه، در حال ارسال و يا ارسال شدهارسال نشد(فكس
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هاي دريافتيپخش فكس

ها در اين كاذيه قابليت تبديل به نامه ارسالي، فكس. پخش فكس قرار دارديااين دسترسي در اختيار مسئولين ثبت نامه و

هاي ارسال شده به تمامي فكس.استتشريح شدهها نامهه مراحل كار با آن در بخش ثبتيا داخلي را دارد كدريافتي و

.گرددنمايد، در اين كاذيه مشاهده مياي كه از سيستم ديدگاه استفاده ميدبيرخانه

در انتظار و گيرنده آن فقط مسئوليت پخش فكس را داشته باشد، بايد ارسال گردد درصورتي كه فكسي براي سازمان

.دبيرخانه مربوطه شود

در قسمت جستجو . هاي دريافتي را انتخاب نماييدپخش فكسان در نوار اصلي، گزينهاز اين امكبراي استفاده

TSID ،Callerپردازش شده و يا نشده، (مشخصات فكس  IDرا وارد كنيد تا جستجوي ) و همچنين تاريخ ارسال آن

س را همراه مشخصاتش توانيد فكها، در صورت انتخاب كليد مشاهده، ميدر پايين ليست فكس. تري انجام گيردسريع

.مشاهده نماييد

.نامه را ثبت ارسالي كنيدبايد از كليد تبديل به ارسالي استفاده نموده و،اگر فكسي توسط كارمندي ارسال شده باشد

درصورتي كه فكسي توسط دبيرخانه ديگري يا از خارج سازمان دريافت شده باشد بايد تبديل به نامه دريافتي شود زيرا 

.همچنين امكان تبديل به نامه داخلي شدن يك فكس نيز در اين پنجره وجود دارد. گرددوارده محسوب مييك نامه 

اند الي به اين كاذيه ثبت يا پخش شدههاي دريافتي نشان دهنده آن است كه مكتوبات ارسكليد پردازش در ليست فكس

.يا خير

كليد پخش

پخش مكتوب از كاذيه. استفاده كنيدو تاريخ زده شود از كليد پخشهاي كه نياز نيست در سيستم شماره براي نامه

.گيردهاي دريافتي كارمند انتخابي قرار ميدركارتابل فكسها خارج شده وفكس
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پيگيري نامه از طريق شماره

براي كاربري است كه پيگيري نامه از طريق شماره. باشديكي از نيازهاي مهم كاربران اين سيستم امكان پيگيري نامه مي

.دارد و نياز به اطالع از موقعيت كنوني و چرخه اداري طي شده داشته باشدات نامه اشرافبه محتوي

دهد كه از ارجاعات و دستوراتي كه تاكنون روي نامه صادر شده است مطلع گردد و از اين امكان به كاربر اجازه مي

.ني دارد آگاه شودهايي كه پاسخگويي به آنها محدوديت زمانامه

با وارد نمودن شمارة نامه و شمارة انديكاتور نامه . گيردها از طريق شمارة آنها انجام مياين قسمت، پيگيري نامهدر 

شود كه شامل دو پنجرة پيگيري نامه باز ميبا انتخاب گزينه پيگيري از طريق شماره.توانيد نامه را پيگيري نماييدمي

.قسمت است

اطالعات داخلي: الف

به اين معني كه نامه در سيستم ثبت شده و داراي انديكاتور و شماره نامه از خود سازمان (در صورتي كه نامه داخلي بوده 

.در اين قسمت مشخصات نامه را براي پيگيري وارد نماييد) باشدمي
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اطالعات خارجي: ب

ان پيگيري آن از طريق شماره نامه در سازمان مبدأ و يا شماره در صورتي كه نامه از خارج سازمان وارد شده باشد و امك

.در اين قسمت مشخصات نامه را وارد نماييد،دبيرخانه مركزي باشد

.براي پيگيري نامه مورد نظر با وارد كردن اطالعات نامه گزينه نمايش را كليك نماييد

شود و در قسمت پيگيري امكان پيگيري نامه در گردش نامه در سازمان به صورت يك نمودار درختي نمايش داده مي

توان تاريخ ثبت نامه، تاريخي ها و كليك روي آن مياز سمتهريكبا انتخاب . اي از ارجاع نامه وجود داردهر مرحله

كه نامه براي آن سمت ارسال شده و تاريخي كه كارمند منصوب به آن سمت، نامه را رؤيت نموده و همچنين اولويت 

دستور ارجاع، را مشاهده مهلت پاسخگوييو ) كاربر متصل به همان سمت كه نامه را ارجاع كرده(ه، نام ارجاع دهنده نام

.نمود

يك مورد استثنا وجود دارد كه اگر سمت كسي را در ساختار پيگيري نبينيد حتما نامه به صورت رونوشت مخفي به 

.داردايشان ارجاع شده و كسي امكان مشاهده پاراف را ن

خواهيد ديگران از دستور شما مطلع شوند كه نميزه در مواقعيرونوشت مخفي در اين سيستم مانند روش غير مكاني

فقط شود وسمت و نام كاربر ارسال كننده و گيرنده نامه در ساختار پيگيري مشخص نميح آنكه كاربرد دارد و توضي

.توانند مشاهده كنندع را ميشخص گيرنده و فرستنده در تاريخچه نامه شرح ارجا
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)هانامه(گيري جستجو و گزارش

گيري ق گزارشرجوع از طريبه اربابها و پاسخگوييروي گردش نامهيكي از امكانات مهم اين قسمت امكان بررسي

.اردهاي داده شده به كاربر وجود دها با توجه به دسترسيهمچنين در اين قسمت امكان ويرايش نامه. باشدمي

پنجرة جستجو و . هاي مورد نظر را جستجو نمودتوان نامه يا نامهبا در دست داشتن مشخصات و يا شروط خاصي مي

. باشدهاي اصلي مشخصات نامه، مشخصات گيرنده، فرستنده و مشخصات نامه دريافتي ميگيري شامل قسمتگزارش

.نيستاين شروط الزامي از چ يكورود هيضمندر .گيرندشروط مورد نظر در فيلدهاي مربوطه قرار مي
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مشخصات نامه

هايي را جستجو نموده و شرط جستجو، اطالعاتي از شود كه نامه و يا مجموعه نامهاين قسمت در صورتي پر ميفيلدهاي 

.شوداند پر ح داده شدهتواند در فيلدهايي كه ذيالً توضياين اطالعات مي. نامه باشد

همحدود

ي ثبت شده را نمايش هاانتخاب گزينه همه، تمامي نامه. باشندهاي موجود در سيستم دريافتي، ارسالي و يا داخلي مينامه

.دهدمي

.دهدينه پر شده و يا يكي از موارد ميها را براساس چندگزامكان جستجوي نامهياووعملگرهاي 

امنيت

.هاي متفاوتي مانند عادي يا محرمانه باشندد داراي امنيتتواننتعريف در سازمان ميبراساسها نامه

نوع نامه

.و يا تبليغاتي داشته باشد، فكسي، پستي اداريمانند تواند انواع مختلفيتعريف در سازمان، نامه ميبراساس

اولويت

.گرددشوند وارد ميميمشخص فوريا ي، آني وعاديمانند هاي مختلف با عباراتيها كه در سازماننوع اولويت نامه
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انديكاتور

.نمايدنوع و نام دفتر انديكاتوري كه نامه در آن ثبت شده را مشخص مي

دبيرخانه

سترسي جستجو در اين مورد احتياج به د. مورد نظر خود را جستجو نماييدهاي دبيرخانهاين امكان وجود دارد كه نامه

.ها را داردرخانهاي زيرمجموعه و يا ساير دبيهدبيرخانه

بايگاني

ترامكان جستجوي آسان. توان در ساختار بايگاني نامه را جستجو نمودنمودن دبيرخانه مورد نظر حال، ميبا مشخص

.هاي بايگاني، با عالمت سه نقطه در كنار گزينه بايگاني وجود داردپوشه

از تاريخ، تا تاريخ

.اين فاصلة زماني ثبت شده باشندهايي است كه در گيري از نامهگزارشبراي

مسلسل از، مسلسل تا

عد از مميز يا همان مسلسل به معني شماره ب. اندها ثبت شدهيي كه در بين اين شمارههاگيري از نامهبراي گزارش

.باشدانديكاتور مي

شماره نامه

.داريداي كه شماره كامل آن را در اختيارنامهگيري ازبراي گزارش
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موضوع

.شودوارد ميدر اين قسمت ها و يا موضوع نامة خاص مورد نظر، كليد واژه خاصي در موضوع نامه

خالصه

.داييدر اين قسمت وارد نميدتوانرا به خاطر داريد ميها واژه خاصيخالصه نامهكه از در صورتي

كليد واژه

مالت يا كلمات توسط جاين . فيلد استفاده نمودتوان از اينتر نامه ميبا نوشتن كلمات كليدي براي جستجوي راحت

.مسئول ثبت نامه بايد قبال وارد شده باشد

مشخصات فرستنده

توان در قسمت عنوان نام و سمت فرد مي. باشدشان دهندة نام دبيرخانه و سمت كارمندي كه نامه را ارسال نموده مين

.فرستنده و يا همان امضا كننده نامه را وارد نمود

خصات گيرندهمش

چنانچه گيرنده نامه شخص خارجي . باشدمي،نشان دهندة نام دبيرخانه و سمت كارمندي كه نامه را دريافت نموده

.نماييدباشد در قسمت عنوان سمت يا نام گيرنده و همچنين نام شركت يا سازمان گيرنده را واردمي
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مشخصات دريافتي

خ نامه ه دريافتي كه شامل شمارة دبيرخانة مركزي، شمارة وارده نامه، تاريدر اين قسمت با وارد كردن مشخصات نام

.باشد امكان جستجوي نامه وجود داردمي

براي عبور از يك حرف و چند حرف %و Wildcardتوانيد با عالئم شود كه ميدر پايين صفحه جستجو يادآوري مي

.استفاده نماييد

DataمخصوصهايWildcardاين عالئم  baseباشند وليكن نحوه عملكردآنها مانند ميWildcardدر .. هاي ستاره و

.سيستم عامل است

:كند، به طور مثالگذر از يك حرف را براي شما امكانپذير مي،استفاده از اين عالمت): نآندرالي(_

افي است صدور ك،باشد و فراموش شده است كه مجوز چندم استمصوبه دولت مي1موضوع مورد نظرصدورمجوز

.مصوبه دولت را در فيلد موضوع تايپ كنيد تا نامه مورد نظر را جستجو كند_مجوز

.كندپذير مياستفاده از اين عالمت، گذر از چند حرف را براي شما امكان): درصد % (

را به نحو ديگري امكانات جستجو ،الزم به ذكر است چنانچه از اين عالئم در ابتدا و آخر موضوعات استفاده نماييد

.كندنمايان مي

. توانيد مشاهده نماييدهاي خواسته شده را ميبا كليك روي كليد جستجو تمام نامه،اين مشخصاتپس از وارد نمودن 

.روي كليد بستن كليك نماييدن پنجرهايبراي بستن 

هامشاهده و ويرايش و پيگيري نامه

در ليست، هر سطر نشان دهنده اطالعات يك . شوددبيرخانه نمايش داده ميت شده در هاي ثبدر اين صفحه ليست نامه

پيوست هر نامه فرم و ، تاريخ ثبت نامه، وجود نامهبه ترتيب از سمت چپ موضوع، اولويت، فرستنده، شماره. نامه است

به طوريكه با كليك بر پذير است ن اطالعات امكانايبراساسها نامه(Sorting)سازيامكان مرتب.توان ديدرا مي

.شوندها به صورت صعودي يا نزولي مرتب ميهركدام از مشخصات ذكر شده، نامه

با راست كليك روي نامه امكان نمايش نامه ،پيگيري ،تهيه پيشنويس ،تهيه نامه ارسالي ،تهيه نامه داخلي ،تهيه نامه مشابه 

.،بايگاني و مراجع فراهم مي باشد
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در پنجره نامه امكان پيگيري نامه و . دهدمتن و مشخصات نامه را به شما مينامه، امكان مشاهدهدو بار كليك روي هر

ها در عالوه بر همه اينها درصورت داشتن دسترسي ويرايش نامه. مشاهده مشخصات و همچنين تاريخچه نامه را داريد

.نماييدمه كليد ويرايش را نيز مشاهده ميپايين صفحه نمايش نا
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ويرايش نامه

.در پنجره ويرايش امكان ويرايش تمامي مشخصات نامه به غير از شماره و تاريخ و اولويت نامه وجود دارد

الزم به ذكر . شان خارج نمودتوان نامه را از كارتابلز كارمندان داخل سازمان باشند، ميچنانچه گيرنده و فرستنده نامه ا

.كه دريافت كننده نامه هنوز نامه را مشاهده نكرده باشداست اين امر درصورتي امكانپذير است

در اين قسمت جهت بازگشت به صفحه قبل از كليد بازگشت و براي خارج شدن از اين پنجره از كليد بستن استفاده 

.نماييد
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تعريف ساختار انديكاتور

شماره ثابتي هاي خود از پيشدبيرخانه براي نامههر. باشددراختيار مسئول دبيرخانه ميرابط سيستماين دسترسي به غير از 

ها پس از هاي وارده و صادره و حتي داخلي دبيرخانه هميشگي بوده و نامهها براي نامهشمارهاين پيش. نمايداستفاده مي

.گيرنداين پيشوندها شماره مي

هاي توانيد براي نامهدر اين قسمت مي. وجود داردبهمان صورت در سيستم مكانيزه، امكان تعريف اين انديكاتورها 

.انديكاتور جدا تعريف نماييد) از يك كارمند به كارمند ديگري در همان دبيرخانه(داخلي دبيرخانه 

براي ساختن انديكاتورهاي . توان انديكاتور جدا از هم تعريف نماييدهاي صادره و وارده نيز ميهمچنين براي نامه

.ار انديكاتور در منوي ابزارها را انتخاب نماييدگزينه تعريف ساخت،مربوطه

روي اسم دبيرخانه مورد نظر كليك راست نموده و گزينه انديكاتور جديد ،سمت راست صفحهدر پنجره باز شده، در

.را كليك نماييد

زم است در اين ال. شماره و نام انديكاتور خود را به ترتيب وارد نماييددر قسمت مشخصات، در فيلد كد و عنوان، پيش

و داخليوارسالي /دريافتي، ارسالي، دريافتيانواع انديكاتور، شامل . قسمت نوع انديكاتور خود را تعيين نماييد

.شودميغيرفعالهمچنين 

نهايت گزينه ثبت را كليك در. در قسمت توضيحات وارد نماييد،چنانچه توضيحي در مورد پوشه مورد نظر الزم است

با كليك راست روي هر . مت راست صفحه در زير اسم دبيرخانه انديكاتور جديد، اضافه شده استدر س. نماييد

.انديكاتور امكان كپي، چسباندن، برش، حذف و همچنين افزودن انديكاتور جديد وجود دارد

اي در شود و ديگر نامهآوري مياز گذشت چند ماه از سال جديد جمعدفاتر انديكاتور سال گذشته در سازمانها پس 

.شدباال نمودن انديكاتور امكانپذير مياين امكان در سيستم مكانيزه بصورت غيرفع. شوداين دفاتر ثبت نمي
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توان شماره ه ميبا انتخاب اين گزين. در كليك راست روي انديكاتور ساخته شده امكان تعيين شماره نامه وجود دارد

.هاي بعدي را پشت سرهم وارد نماييداي كه ثبت شده است را وارد نمود تا سيستم از اين پس شمارهآخرين نامه

اندازي سيستم مكانيزه و از آن پس چنانچه خواسته باشيد كه يك يا چند تعيين شماره نامه، يك بار با راهكاربرد 

.شماره براي خود رزرو نماييد، كاربرد دارد
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تعريف ساختار بايگاني

توان ساختار بايگاني مربوط به هر مي. باشدبايگاني دبيرخانه ميئولدراختيار مسرابط سيستم،اين دسترسي به غير از 

با انتخاب گزينه تعريف ساختار بايگاني از منوي ابزارها، در پنجره باز شده، روي . بيرخانه را در اين قسمت وارد نمودد

.اسم دبيرخانه مربوطه كليك راست نموده و گزينه پوشه جديد را انتخاب نماييد

ضيحي در مورد پوشه مورد نظر در قسمت مشخصات، در فيلد عنوان، نام پوشه جديد خود را وارد نموده و چنانچه تو

.درنهايت گزينه ثبت را كليك نماييد. الزم است در قسمت توضيحات وارد نماييد

با كليك راست روي هر پوشه امكان . شودنه پوشه ساخته شده، اضافه ميدر سمت راست صفحه در زير اسم دبيرخا

باالي صفحه در سمت راست، گزينه كليدواژه .كپي، چسباندن، برش، حذف و همچنين افزودن پوشه جديد وجود دارد

الزم به ذكر است كه ساختار بايگاني ساخته .دهدهاي ساخته شده را ميتر پوشه و يا زيرپوشهامكان جستجوي آسان

.باشدبل مشاهده ميقا) ارسالي، دريافتي و يا داخلي(شده در هنگام ثبت نامه 
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ثبت مستقيم نامه در انتظار

شود، به اصطالح در انتظار ثبت براي نامه شدن و در واقع شماره شدن، به مسئولين ثبت دبيرخانه سپرده ميمكتوبي كه 

.باشدشود كه در انتظار ثبت مياي گفته ميدر نتيجه نامه در انتظار به نامه. گيردقرار مي

با استفاده از اين امكان . خاب نماييددر منوي سمت راست صفحه رابط كاربري گزينه ثبت مستقيم نامه درانتظار را انت

.توان مكتوبات را براي دبيرخانه ارسال كردمي

:از اين امكان دو گروه از كارمندان استفاده مي نمايند

. نمايندهاي وارده را اسكن كرده و براي دبيرخانه مربوطه ارسال ميگروه اول افراد دبيرخانه مركزي هستند كه نامه.1

ها وارد دبيرخانه مركزي شده و با گرفتن شماره، از آنجا توسط ه دبيرخانه مركزي دارند، ابتدا نامههايي كدر سازمان

اين امر به راحتي با دادن دسترسي ثبت مستقيم نامه در » ديدگاه«در سيستم مكاتبات . شودبر براي گيرنده ارسال مينامه

.گرددثبت در دبيرخانه مركزي اين امر ميسر ميانتظار و همچنين درج شماره دبيرخانه مركزي، به مسئولين
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هاي در انتظار، كه در اختيار مسئولين هريك از شوند در كاذيه نامههايي كه به اين صورت شماره و ثبت مينامه

ابل هاي داراي شماره دبيرخانه مركزي قها تحت عنوان نامهاين نامه. شوندميباشد، تبديل به دريافتي ها ميدبيرخانه

.باشندجستجو مي

توانند متن مديران مي. ها را دارندگروه دوم مديراني هستند كه حق امضا داشته و دسترسي در انتظار كردن نامه.2

براي اين كار . اي را مستقيماٌ خودشان تهيه نموده و براي ثبت شدن، آنرا براي مسئولين ثبت دبيرخانه ارسال نمايندنامه

شود تحت هايي كه به اين صورت براي دبيرخانه ارسال مينامه. الزم استقيم نامه در انتظاردسترسي دسترسي ثبت مست

ها بايد توسط مسئولين دبيرخانه تبديل به بديهي است اين نامه. باشدعنوان ثبت مستقيم در انتظار شخصي قابل جستجو مي

.شوندارسالي مي

در قسمت بعد . نماييدفحه، نام دبيرخانه و سمت خود را مشاهده ميدر پنجره ثبت مستقيم نامه درانتظار، در باالي ص

.نماييداولويت، امنيت و نوع نامه مربوطه را مشخص كرده و سپس موضوع، خالصه و كليد واژه نامه را وارد مي

ا نيز اسكن باشد آنها رهاي متن، نامه وارده را اسكن نموده و چنانچه نامه مورد نظر حاوي پيوست ميدر قسمت فايل

.نماييد

.را وارد نماييد) ها(هاي ديكري رجوع شده است در قسمت مراجع مشخصات نامهاگر در نامه مذكور، به نامه يا نامه

چنانچه دسترسي ثبت شماره دبيرخانه مركزي داريد با فعال نمودن گزينه مربوطه در پايين پنجره، پس از انتخاب گزينه 

شود و در آن شماره نامه موردنظر را به اطالع مسئول ثبت اي باز ميدر نهايت پنجره. گيردثبت نامه مذكور شماره مي

.رساندمي

اي كه در اينجا انتخاب الزم به ذكر است اين نامه پس از ثبت، با شماره دبيرخانه مركزي نيز، توسط مسئول دبيرخانه

.باشدگيري ميشود، قابل پيگيري و گزارشمي

ها را براي ساير ايي كه دبيرخانه مركزي دارند و در واقع دبيرخانه مركزي حكم پخش كننده نامههبراي سازمان

ثبت مستقيم نامه در ها دارد، امكان اسكن و ورود اطالعات اوليه در مورد نامه مورد نظر با انتخاب گزينه دبيرخانه

.وجود داردانتظار

جهت ثبت تايپ و امضا نموده وشنويس باشد و بخواهد آنرا يك پيشخصا مايل به تهيه كارمندي كه همچنين درصورتي

.، را انتخاب نمايدثبت مستقيم نامه در انتظاربايد گزينه د، به دبيرخانه ارسال نماي
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.دبيرخانه و سمت خود را انتخاب نماييدفرستندهداراي چند سمت هستيد، در قسمتچنانچه

.و امنيت نامه مورد نظر را تعين كنيدتوانيد اولويتنامه ميمشخصاتدر قسمت

) باشدكه در اين صورت فعال مي(توانيد در قسمت گيرنده مي،هادسترسي ثبت نامه درانتظار براي ساير دبيرخانهداشتن 

ماييد اي را مستقيما تهيه نموده و براي دبيرخانه ارسال نخواهيد نامهدر صورتيكه مي.دبيرخانه مورد نظر را انتخاب نماييد

.شودالزم نيست اين دسترسي را داشته باشيد و با انتخاب گزينه ثبت، نامه براي دبيرخانه خودتان ارسال مي

.خود را وارد نماييدمتنموضوعدر صفحه اصلي

ها كه در هر صورت مسئول ثبت نامه(اين امكان وجود دارد تا مطالبي را جهت اطالع گيرندهتوضيحاتدر قسمت 

هاي نامه براي چه افرادي ارسال شود، مشخص نمودن نام و سمت اقدام مثال اينكه رونوشت(مشخص نماييد )باشدمي

).كننده نامه و همچنين پاراف كننده و امضا كننده نامه

در اين قسمت را ) آنها نامه مورد نظر را جستجو نماييدبراساستوانيد كلمات اصلي و كليدي هستند و مي(هاكليد واژه

.ارد كنيدو

ها باز پيوستاين صفحه، پنجرهدر هاپيوستشما داراي پيوست باشد، با كليك بر گزينه نامه در انتظار در صورتيكه 

جهت اطالع افراد نوع .وجود داردنامه درانتظار جستجو و ارسال فايل پيوستامكانجستجوبا انتخاب گزينه.گرددمي

اسكن مورد نظر را ) هاي(توانيد با كليك بر گزينه اسكن، پيوستهمچنين مي. ييدفايل پيوست مورد نظر را انتخاب نما

توانيد نامه مورد نظرتان را شود و شما ميبا كليك گزينه اسكن صفحه تنظيمات اسكنر باز مي.نموده و ضميمه نامه نماييد

.اسكن نماييد

از به حذف پيوست با انتخاب گزينه حذف، آن در صورت ني. نيز وجود داردنامه امكان ضبط صوت و پيوست آن به

.گرددپيوست حذف مي

قبال (شود، در صورتيكه فايل نامه مورد نظر در سيستم موجود باشدي متن صفحه متن نامه باز ميهافايلبا كليك بر كليد

فايل و انتخابBrowsبا كليك گزينه . ، امكان دريافت آن از طريق گزينه جستجو وجود دارد)آن را تهيه نموده باشيد

.امكان ارسال فايل متن نامه وجود داردمورد نظر
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با انتخاب .روي سربرگ سازمان تايپ و ثبت نماييدبهتر است نامه راباشيد، چنانچه در حال تهيه نامه براي ارسال مي

جود امكان تايپ نامه هاي موبا انتخاب هركدام از سربرگ.شودها باز ميTemplateصفحه ليست Templateگزينه 

.انتخابي وجود داردروي سربرگ

افزار صفحه نرمWordبا كليك بر كليد .وجود داردنيز Wordي متن نامه، امكان تايپ نامه در محيط هافايلدر قسمت 

Wordنماييدبراي ثبت متن نامه كليد ثبت را انتخاب .متن نامه مورد نظرتان را تايپ نماييدتوانيدميباز شده و.

امكان ويرايش ويرايشگزينه در صفحه فايل متن با كليك بر،ويرايش نماييدپس از ثبتچنانچه بخواهيد متن را

.نامه وجود دارد

ها بصورت فيزيكي باشيد در اين قسمت از گزينه اسكن استفاده نماييد زيرا متن نامهچنانچه مسئول دبيرخانه مركزي مي

.يردگدر اختيار شما قرار مي

.را انتخاب نماييدبستنصفحه مورد نظر كليدخارج شدن از براي 
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هاي در انتظاركاذيه نامه

يا دريافتي را قابليت تبديل به نامه ارسالي و،ها در اين كاذيهنامه. اين دسترسي در اختيار مسئولين ثبت نامه قرار دارد

.ثبت نامه دريافتي تشريح شده استد كه مراحل كار با آن در بخش ثبت نامه ارسالي وندار

هاي سازمان يكي از دبيرخانهو يا ، دبيرخانه مركزي كارمند،در اين كاذيهها يا پيشنويسها نامهارسال كنندهمنبع

.باشدمي

اين صورت در. شودبراي ثبت و ارسال توسط كارمند مربوطه به اين كاذيه منتقل ميهايي است كهپيشنويسنوع اول 

.گرددبع نامه مذكور كارمند معرفي ميمن

ها در هر دبيرخانه با شماره مربوط به همان دبيرخانه خانه وجود دارد، نامههايي كه بيش از يك دبيردر سازمان: نوع دوم

انتخاب بدين صورت كه در هنگام . نمايندهاي در انتظار استفاده مياز نامه،هاي ديگررخانهثبت شده و براي مكاتبه با دبي

خانه، بعنوان نامهرها پس از ثبت در يك دبينامه. دشودر قسمت ساير، دبيرخانه مورد نظر انتخاب مي،گيرنده نامه صادره

رنده، دبيرخانه تحويل گيدر نهايت . شودرنده منتقل ميهاي در انتظار دبيرخانه گيو به كاذيه نامههخوردشماره ارسالي

.نمايديافتي ثبت ميوان نامه درها را بعننامه

شوند نيز در اين كاذيه توسط مسئولين هايي كه توسط دبيرخانه مركزي شماره خورده و ارسال مينامه: نوع سوم

.باشنددبيرخانه، قابل مشاهده و ثبت مي

.كندآوري ميسيستم به شما ياددبيرخانه شما درانتظار شود، تا هنگامي كه آنها را ثبت نكنيد،اي براي چنانچه نامه

در اين پنجره مشخصات نامه . هاي در انتظار را انتخاب نماييدنامه، گزينهبراي استفاده از اين امكان در نوار اصلي

در . تري انجام گيردشود تا جستجوي سريعوارد مي) ، موضوع و تاريخ ارسال آن براي ثبت)منبع(فرستنده نامه در انتظار(

.توانيد نامه را همراه مشخصاتش مشاهده نماييدرت انتخاب كليد مشاهده، ميها، در صوپايين ليست نامه

.ستيا صادره نياج به اسكن نامه وارده يگر احتين قسمت ديدر ا
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و يا حتي در صورت نياز ش استفاده نمودتوان از كليد ويرايزماني كه الزم باشد تغييراتي روي يك نامه اعمال شود، مي

كداميك گردد كه تعريف ميستم توسط رابط سي. داد بازگشتبه فرستنده »عودت«بوسيله كليد نامه را براي اصالحات

.به امكان ويرايش نامه دسترسي داشته باشنداز مسئولين ثبت 

:هاي در انتظار بايد داشته باشيمبه طور معمول دو رويكرد با نامه

اگر منبع مشخص شده توسط سيستم كارمند ذكر شده باشد بايد از كليد تبديل به ارسالي استفاده نموده و نامه را ثبت 

.رسالي كنيدا

اي با عنوان منبع دبيرخانه در كاذيه درانتظار مشاهده گرديد بايد تبديل به نامه دريافتي شود زيرا يك درصورتي كه نامه

نشان دهنده آن است كه مكتوبات ارسالي به اين ،ليست درانتظارپايين كليد پردازش در .نامه وارده محسوب مي گردد

.اند يا خيركاذيه ثبت شده

ارسالي : از جمله(ها با هر نوع مشخصات امكان جستجوي نامها نشدههاي ثبت شده و يپيشنويسها و نامهبراي جستجوي 

، منبع نامه، اولويت، امنيت و نوع نامه، شماره مرتبط با نامه، رخانه، ثبت شده شخصي، داراي شماره دبيرخانه مركزيدبيبه 

گيري از مشخصات نامه، گزارشازبا وارد نمودن هريك . امكان پذير است) تاريخ ارسال نامه و همچنين موضوع نامه

اي را اسكن كرده و واردهعنوان دبيرخانه مركزي نامهچنانچه به.باشدهايي كه داراي چنين مشخصاتي باشند ميسر مينامه
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بيرخانه مربوطه، بدون شماره مرتبط، قرار هاي در انتظار دايد، نامه در كاذيه نامهدر انتظار دبيرخانه مورد نظر خود كرده

.گيردمي

خروج از سيستم

اين براي . ايمني بيشتر بهتر است از سيستم خارج شويمزماني كه نياز ما به كاربري سيستم به پايان رسيد، براي حفظ 

.گوييد از سيستم خارج شويدمنظور حتي زماني كه براي مدت كوتاهي رايانه خود را ترك مي

.باشدزينه خروج از سيستم در منوي شخصي و همچنين در منوي عمومي قابل دسترسي ميگ


