
  راهنماي اتوماسیون اداري دانشگاه ولی عصر رفسنجان
  امیر غفاربیگی: تهیه و تنظیم

 انواع نامه در کارتابل کدامند؟

 نوع زیر دسته تقسیم می شوند 3در ابتدا قبل از هر توضیحی الزم است ابتدا انواع نامه را در سیستم توضیح بدهیم در برنامه نامه ها به 

 نامه هاي وارده

هایی که از خارج از سازمان دریافت گردیده و توسط دبیرخانه اسکن و توزیع شده کنار این نامه ها تصویر یک پاکت نامه با فلش رو به نامه 
 .داخل سبز رنگ وجود دارد

 نامه هاي صادره

یر یک پاکت نامه با فلش رو بیرون قرمز نامه هایی که قرار است از این سازمان به مراکز و سازمانهاي دیگر ارسال شوند ، کنار این نامه ها تصو
 .رنگ وجود دارد

 نامه هاي موقت

حتی نامه هاي صادره که هنوز توسط مدیر مربوطه . کلیه نامه هایی که در سیستم داخلی در حال گردش هستند و نیاز به شماره اندیکاتور ندارند 
کنار این نامه ها تصویر یک . به صادره تبدیل و شماره اندیکاتور خواهند خورد  تایید نشده اند نیز از دید ما بصورت موقت هستند و بعد از تایید

 .پاکت نامه با فلش رو به داخل زرد رنگ وجود دارد

 

 چگونه مشخصات کامل یک نامه را ببینیم؟.

اهد براي مشاهده نامه هاي درون کارتابل ابتدا پوشه مربوط به هر یک از نامه ها را باز کنید ، لیست نامه هاي درون آن پوشه نمایش داده خو
 .(همانند شکل زیر)شد براي مشاهده نامه مورد نظر روي آن یکبار کلیک کنید تا به رنگ زرد در آید 



 

بار کلیک کرده تا وارد صفحه مشخصات نامه شوید تا شرح مختصري از نامه را مشاهده  2برروي نامه همچنین براي دیدن کل نامه کافیست 
 (شکل زیر.(نمایید

 

 

 چگونه نامه هاي ارجاع شده و نشده را ببینیم؟.



ر بخواهید نامه هایی را که در صفحه اصلی کارتابل ابتدا به ساکن که وارد می شوید نامه هاي ارجاع نشده براي شما نشان داده می شود حال اگ
 .دارجاع دادید را ببینید باید از باالي صفحه کارتابل روي قسمت نامه هاي ارجاع شده کلیک کنید تا نامه ارجاع شده توسط شما را نمایش ده

 

 

 

 چگونه یک نامه را ارجاع دهیم؟

جاع دهید براي این کار نامه را در کارتابل انتخاب کنید و در پایین بعد از مشاهده نامه می توانید در صورت لزوم نامه را به سایر کارمندان ار
 . صفحه دکمه ارجاع را بزنید تا صفحه ارجاع باز شود

 

 :که پس از کلیک روي ارجاع این صفحه را می بینید



 

 : سپس با کلیک روي گزینه افزودن ارجاع شونده این شکل را می بینیم



 

 : هامش نویسی



 

 .ر در کارتابل روي گزینه نامه هاي ارجاع شده برویم می توانیم مراحل ارجاع را ببینیمحاال اگ



 

 نکته

ي همانطور که مشاهده می کنید دو گزینه ار جاع و پاسخ ار جاعات داریم که هر زمان نامه اي را براي اولین بار به شخصی ارجاع می کنیم رو
نامه ارجاع شده را دریافت کنیم و دو باره یخواهیم به آن فرد ارجاع دهیم گزینه ارجاع غیر فعال گزینه ارجاع می رویم و در صورتیکه پاسخ آن 

 .است و رو پاسخ ارجاعات می رویم

 

 چگونه چند نامه را بصورت همزمان به یک یا چند نفر ارجاع دهیم؟

 .که می خواهیم انتخاب می کنیمبراي این کار در صفحه اصلی کارتابل با کلیک روي عالمت پاکت هر تعداد نامه را 





 

 

 چگونه یک نامه را چاپ کنیم؟

 .براي چاپ نامه در صفحه کارتابل روي نامه مورد نظر کلیک می کنیم و نامه را انتخاب می کنیم که به رنگ زرد در می آید



 

 نکته

 . مپیوتر ما نصب باشدروي کا -Acrobat Readerیادمان باشد که حتما براي چاپ نرم افزار آکروبات ریدر

 

 

 چگونه تصویر نامه را بچرخانیم؟



 

 :تصویر نامه پس از چرخاندن

 

 

 

 چگونه یک نامه جدید ایجاد کنیم؟



پس از . کلیک نماید ) جدید(هر کاربر براي اینکه بتواند یک نامه جدیدایجاد کند باید وارد قسمت کارتابل شخصی خود شده و بر روي عبارت 
  . بنام مشخصات نامه باز می شود که هر کاربر بر حسب کار و در خواست خود قسمت هاي مختلف آن را پر می کند این صفحه جدیدي

 

 :سپس کادر زیر ظاهر میشود

 

 : شماره نامه

اتوماتیک در زمان ایجاد این شماره بطور . منظور از این گزینه همان شماره اندیکاتور است و به نامه هاي وارده و صاره اختصاص خواهد یافت 
 . نامه اختصاص می یابد

  : تاریخ ثبت



 تاریخ ثبت نامه بر اساس تاریخ سرور و بطور اتوماتیک تخصیص می یابد 

  : زمان ثبت

 زمان ثبت نامه بر اساس تاریخ سرور و بطور اتوماتیک تخصیص می یابد 

  : کد مشخصه

رخانه سیدا یک شماره منحصر به فرد اختصاص داده خواهد شد و گردش نامه در سیستم توسط در دبی) موقت ، صادره ، وارده(به کلیه نامه ها 
  . این شماره بطور اتوماتیک در زمان ایجاد نامه اختصاص می یابد. این شماره صورت می گیرد 

  :شماره نامه اولیه

  .شماره ي دبیرخانه نامه ي وارده می باشد

  :تاریخ نامه اولیه

 .نه نامه ي وارده می باشدتاریخ دبیرخا

  : نوع نامه

 این گزینه براي افراد سازمان بجز پرسنل دبیرخانه فقط امکان ثبت نامه هاي موقت را خواهد داد 

  : موضوع نامه

دبیرخانه وارد با توجه به اینکه اصوال موضوعات ممکن است تکراري باشند ، قبال توسط مسئول . این گزینه نیز کاربرد مشابه گزینه قبلی دارد 
 از گزبنه هاي پیش فرض استفاده نمود  ins می توان این محتوي این گزینه را تایپ کرد یا توسط دکمه. شده اند 

  : شرح نامه

 . بخشی از کلیات نامه جهت اطالع رسانی به گیرنده نامه و همچنین امکان جستجو در آینده کاربرد خواهد داشت

  : مبدا

با توجه به اینکه اصوال مبداارجاع ممکن است تکراري باشند ، قبال توسط مسئول دبیرخانه . نامه را مشخص می نماید سازمان یا محل ارسال 
 از گزبنه هاي پیش فرض استفاده نمود  ins می توان این محتوي این گزینه را تایپ کرد یا توسط دکمه. وارد شده اند 

  : مقصد



با توجه به اینکه اصوال مقصد ممکن است تکراري باشند ، قبال . آنجا ارسال شود را مشخص می نماید سازمان یا محلی که فرار است نامه به 
 از گزبنه هاي پیش فرض استفاده نمود  ins می توان این محتوي این گزینه را تایپ کرد یا توسط دکمه. توسط مسئول دبیرخانه وارد شده اند 

  :حوزه

هستند می توان مشخص نمود نامه فوق از کدام بخش یا حوزه ... داراي حوزه هاي مختلفی ازجمله مدیریت و  با توجه به اینکه سازمانها اصوال
 .اداره فوق ارسال می گردد

 :دبیر خانه

 .براي انتخاب دبیرخانه مورد نظر به کار میرود

  : درجه محرمانه

در صورتیکه افراد مختلفی به نامه ها یک حوزه دسترسی داشته باشند  با توجه به اینکه سطح دسترسی افراد به نامه هاي مختلف متفاوت است ،
 . توسط این گزینه می توان دسترسی آنها به نامه هاي محرمانه را گرفت

  :طریقه انتقال 

 . نوع دریافت نامه یا طریقه ارسال نامه را مشخص می نماید

  : رمز نامه

 شما می توانید رمز نامه را خود تعیین کنید

  : پیوستشرح 

 . در صورتیکه نامه اي نیاز به توضیحات جانبی براي افراد یا مراجعات در آینده داشته باشد می توان از این گزینه استفاده نمود

  :ایجاد کننده

 سیستم به طور خودکار نام کاربري که نامه را ایجاد کرده در این قسمت ثبت می کند



 

 پس از ثبت

 

 :نامه خود را ببینیددر این قسمت می توانید 



 

 :بعد از ثبت نامه دکمه هایی در کنار صفحه ظاهر می شود که می توانید برحسب نیاز انجام دهید

 (مشاهده امضا نامه در پیش نمایش(متن نامه و 

 

 : کلیک روي امضا کنندگان



 

 :مشاهده امضا



 

 : اسکن نامه

 



 : فایل الصاقی نامه

 

 .نمایش فایل می توانید فایل الصاقی را ببینیدو با کلیک روي گزینه 

 :ارسال فکس

 ابتدا اطالعات مربوط براي فکس را پر کرده سپس گزینه ثبت را می زنیم

 

 :محل بایگانی



 

 ابتدا پوشه مورد نظر را انتخاب کرده که به رنگ زرد در می آید سپس گزینه انتخاب را می زنیم

 

 : مشابه

 جدید)اندیکاتور (نامه در حال ویرایش را ایجاد می کند با شماره نامه دقیقا نامه اي مانند 

 :ارجاع جدید

 که می توانید نامه را ارجاع دهید



 

 

 

 پیرو یا عطف ایجاد کنیم ؟ -چگونه یک نامه جدید

 

 که با کلیک روي نامه پیرو یا عطف صفحه زیر باز میشود



 

 پیدا شده در شکل باال کلیک می کنیمپس از جستجو دوبار روي نامه مورد نظر 

 در شکل زیر نامه پیرو دوم نیز انتخاب شد



 

 

 چگونه نامه ها را از کارتابل حذف کنیم؟

 : صورت قابل حذف می باشد 3در بعضی مواقع الزم است که نامه ها ي اضافی را ازکارتابل حذف نماییم که به 

  : حذف نامه بصورت تکی

سپس دکمه حذف را که در پایین صفحه کارتابل وجود دارد را زده تا نامه از کارتابل حذف .مه مورد نظر کلیک نماییدبراي حذف نامه برروي نا
 .بعد از حذف نامه ،نامه حذف شده به پوشه بایگانی نامه ها ،پوشه هاي استاندارد،نامه هاي دوریز انتقال می یابد.شود



 

  : حذف نامه ها بصورت انتخابی

انتخاب تک به تک نامه و انتقال آنها به زباله دان کافیست برروي نامه مورد نظر رفته و روي عالمت پاکت نامه که در سمت راست نامه براي 
 .وجود دارد کلیک کرده و نامه را به حالت انتخاب در آورید



 

 : حذف کلی نامه ها

له دان کافیست در صفحه اصلی کارتابل کلیک راست موس را فشار دهید سپس براي انتخاب تمام نامه هاي داخل کارتابل و انتقال آنها به زبا
ال پیدا گزینه انتخاب همه را ،انتخاب نمایید تا تمامی نامه ها به رنگ زرد در آمده سپس دکمه حذف را زده تا تمامی نامه ها به زباله دان انتق

 .کنند

 

 

 گردانیم؟چگونه نامه ها را از دورریز به کارتابل نامه ها بر

پوشه در بعضی مواقع الزم می باشد که نامه هاي حذف شده را به کارتابل نامه ها بازگردانید براي این کار در صفحه بایگانی نامه ها از قسمت 
یید ،سپس هاي استاندارد ،وارد نامه هاي دور ریز شده سپس برروي نامه مورد نظر کلیک راست موس را فشار داده و گزینه کپی را انتخاب نما

 .برروي قسمت کارتابل نامه ها رفته و برروي موس کلیک کرده و گزینه الحاق را می زنیم



 

 

 

 

 


