
  روش استفاده از اتوماسيون اداري 
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لينك مستقيم  (. شوداداري را كليك  كنيد تا پنجره مربوطه باز 
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61412066-!fbZxjfYgWtyTBMqy (  براي استفاده از آن نياز به نصب نرم افزار مناسب مي باشد كه در كادر كشويي موجود مي باشد با كليك بروي هر كدام از آنها

   را كليك نيد تا مراحرل نصب طي شود   runگزينه 

  1نكنه  

س مراحل باال را انجام دهيد يعني اتئماسيون اداري را بازكنيد نام كاربري و  رمز خود را وارد كنيد تا به پنجره اصلي كنيد سپ restartبعد از نصب حتما سيستم خود را 

  . اتوماسيون متصل شويد 

  

   2نكته  

  ده بهره ببريد كه با عالمت سوال مشخص ش  Helpبراي راهنمايي بيشتر و استفاده بهتر از گزينه هاي  اتوماسيون اداري مي توان از گزينه  

  

  

  

 كارتابل



  .هاي انجام شده پرسنل وجود دارد در اين فرم امكان مشاهده ارجاع

   

  كارتابل 

ر به شما سيستم فرمي مشابه شكل زي. را انتخاب كنيدكارتابل  >عملياتاز مسير  "هاي كارتابل پرونده"كه براي شما شده است كافي است گزينه  )نامه هاي اداري(هايي براي مشاهده ارجاع

  . هاي كارتابل مربوط به هر پست است هاي سازماني شما و پرونده شامل پست نمايش خواهد داد كه

   

  

ه از آيگون سمت راست هاي كارتابل را دارد اين كار با استفاد كاربر امكان مخفي كردن و يا نمايش مجدد درخت پرونده: در كارتابل به منظور آزاد شدن فضاي بيشتر براي نمايش محتويات كارتابل 

  كارتابل امكان پذير مي باشد



  

  .همچنين با استفاده از امكان تنظيمات كاربر مي توان ستون ويرايش در كارتابل را حذف كرد

 هاي انجام شده مشاهده ارجاع

 .شوند بل نگهداري مييابد كه ارجاعات پرسنل در كارتابه هريك از پستهاي سازماني معتبر پرسنل سازمان، كارتابلي اختصاص مي

هـاي اصـلي آن پسـت     فهرست پرونـده . كنار پست مورد نظر كليك كنيد  هاي موجود در كارتابل، ابتدا روي عالمت  هايي قرار دارند براي مشاهده پرونده ها به صورت پيش فرض در پرونده ارجاع

  :ها شامل اين پرونده. شود نمايش داده مي

  .است است كه براي شما ارسال شده هايي شامل ارجاع: پرونده جاري

در پرونده پيگيري ها به ازاي هر ارجاع به گيرنده يا گيرندگان متعددد ، يك ركورد در دفتر پيگيري ها ايجاد . هايي است كه شما براي ساير پستها ارسال ميكنيد شامل ارجاع: � پرونده پيگيري

  .مي شود



  .اند ه ارسال نشده و ذخيره شدههايي است ك شامل ارجاع: پرونده يادداشت شده

  و يا خاتمه خورده اند  اند هايي است كه حذف شده شامل ارجاع: پرونده حذف شده

ارجاع،مشاهده  روز آخر موجود در آن پرونده كه شامل اطالعات فوريت 7به صورت پيش فرض فهرست ارجاعات . براي مشاهده ارجاعات درون هر پرونده كافي است كه روي نام پرونده كليك كنيد

  . شود دريافت،تاريخ مشاهده و نوع ارجاع است نمايش داده مي/گيرنده، موضوع ارجاع، تاريخ ارسال/نشده، فرستنده/شده

فرستنده ، گيرنـده ، تـاريخ ثبـت ، شـماره      موضوع نامه ،: نامه مشخصات كلي نامه را مشاهده كرد اين امكانات شامل  tooltipبا نگه داشتن موس روي موضوع نامه در كارتابل مي توان با مشاهده 

  .ثبت ، تاريخ نامه ، شماره نامه ،  وضعيت سابقه و وبضعيت بايگاني نامه مي باشد

توانيد انجـام   ها مي هاي پرونده هاين عمليات را جهت مشاهده تمام زيرمجموع. شود هاي موجود در آن پرونده نمايش داده مي فهرست پرونده. كنار پرونده اصلي نظر كليك كنيد  اگر روي عالمت 

  .دهيد

شماره نامه، تاريخ نامـه، امضـا   : بر اساس فيلدهايي چون با استفاده از امكان جستجو روي ارجاعات و يا مشخصات نامه مي توان به كارها و  نامه هاي داخل كارتابل دستيابي يافت جستجو مي تواند 

  .باشد... كننده نامه و 

ايـن جسـتجو ،آن كـار را     اي كارتابل مي توان بر اساس وضعيت مشاهده نشده جستجو كرد كه در اين صورت چنانچه حتي يكي از گيرندگان كاري را مشاهده نكرده باشد درهمچنين در پرونده ه

  .نمايش مي دهد

   

به اين معناست كه همه گيرندگان كار آنرا مشاهده كرده اند  �دايره سبز . در پرونده پيگيري ها به ازاي هر ارجاعي كه داده شد است يك دايره با رنگهاي قرمز ، زرد و سبز مشاهده مي شود  � 

  .به معناي مشاهده كا توسط تعدادي از گيرندگان نامه است  �به اين معناست كه هيچ يك از گيرندگان نامه آنرا مشاهده نكرده اند و رنگ زرد �رنگ قرمز

  .ام دادهمچنين در سيستم اين امكان وجود دارد كه در پرونده پيگيري ها بر اساس گيرندگان كار كه هنوز كار خود را مشاهده نكرده اند جستجو انج �

  



  هاي موجود در كارتابل جابجايي ارجاعات در پرونده

كنار ارجاعات مورد نظر كه قصد جابجايي آنها را داريد كليك   روي عالمت  پيدا كنيدبراي اينكار ارجاعات مورد نظر را . ها جابجا كرد ها را در پرونده ها، ميتوان ارجاع ارجاعبه منظوردسته بندي 

  در قسمت پايين فهرست ارجاعات كليك كنيد و پرونده مورد نظر را  كه قصد قرار دادن ارجاعات منتخب در آن را داريد انتخاب كنيد براي انتخاب پرونده روي  اي سپس پرونده  كنيد،

  .انتخاب كنيد

  . گيرند ارجاعات منتخب در پرونده مورد نظر قرار مي  با كليك كردن روي گزينه 

  

  .ادن نامه ها، در پرونده شخصي از كارتابل نيز وجود داردامكان قرار ددر كارتابل 

  بندي ارجاعات گروه

  .براي انجام اينكار كافي است روي سرستون پر رنگ كليك راست كنيد و آن را كشيده و در قسمت مشخص شده، آن را رها كرد. ها را بر اساس يكي از ستونها گروه بندي كرد توان ارجاع مي

  .بندي كافي است روي موضوعي كه بر اساس آن گروه بندي انجام شده است يكبار كليك كنيد تابل از حالت گروهبراي خارج كردن كار

  .يكي از فيلدهايي كه ميتوان در سيستم گروه بندي را بر اساس آن انجام داد ، فوريت ارجاع مي باشد

   
   
   

  تعيين بازه زماني در كارتابل

در باالي كارتابل بازه زماني  "تا تاريخ"و  "از تاريخ"توانيد با وارد كردن اطالعات  دهد شما مي هاي كارتابل را نمايش مي روز آخر موجود در پرونده 7عات سيستم به صورت پيش فرض فهرست ارجا

  .را انتخاب كنيدمورد نظر را تعيين كنيد و سپس گزينه 

  .استفاده كنيداي عقب بردن بازه زماني به اندازه تعيين شده از گزينه و بربراي جلو بردن بازه زماني به اندازه تعيين شده از گزينه 

   

  .شود غيرفعال نمايش داده ميدر صورتي كه فاصله زماني بعدي از تاريخ جاري بيشتر باشد، گزينه  



   

   

  مشاهده مشخصات ارجاع

  . كليك كنيدو روي گزينه  پيدا كنيدبراي مشاهده مشخصات ارجاع ، ارجاع مورد نظر را 

  

در پايين فهرست كارتابل مشخصات ارجاع نمايش داده . د نظر نيز كليك كردو سپس روي موضوع ارجاع مور پيدا كردهتوانيد ابتدا ارجاع مورد نظر را  مي براي مشاهده سريع مشخصات ارجاع 

همچنين اطالعات همراه نامه مرتبط به ارجاع مانند سوابق نامه مدرك و فايل و متن همراه . شود و امكان پاسخ به ارجاع، ثبت ارجاع مرتبط، مشاهده چرخه ارجاع و فراخواني ارجاع وجود دارد مي

  . مي دهد و براي نامه هاي همراه ارجاع از نوع ويراستار امكان ويرايش متن نامه، امضا و قرار دادن نامه در پرونده شخصي نيز وجود دارد نامه را نمايش 

  .وجود دارد tooltipامكان مشاهده خالصه ارجاعات در چرخه كار و يا نامه به صورت  •

  .يك كار پيگيري ننده نيز خاتمه مي يابددر صورت خاتمه كار توسط گيرندگان ارجاع به صورت اتومات •

  . ارجاعات با متن پويش اگر هامش همراه داشته باشند در صورتي هامش را نمايش مي دهد كه بر روي هامش مربوطه كليك كنيم  •

  مشاهده مشخصات نامه همراه ارجاع

اطالعات . نمايش داده خواهد شد  tooltipوع ارجاع قرار داد و مشخصات نامه هاي همراه ارجاع به صورت براي مشاهده سريع برخي از اطالعات نامه همراه ارجاع مي توان موس را بر روي موض

و بايگاني ندارد /نهايي دارد امضاندارد / تاريخ نامه ، سابقه دارد  نمايش داده شده شامل نوع نامه ، موضوع نامه ، فرستنده نامه ، گيرنده نامه ، شماره ثبت در دفتر ، تاريخ ثبت در دفتر ، شماره نامه ،

   .نامه مي باشد 

 

 .در چرخه ارجاع امكان پذير استhtml و   pdfمشاهده چرخه ارجاعات با استفاده از چاپ گرفتن از چرخه ارجاع به صورت  •



مي توان از وضعيت ارجاع در اين زمينه مطلع  "ندارد/يا پاسخ دارد مرتبط"و با تعيين فيلد . در تنظيمات سيستم مي توان فيلدهاي قابل مشاهده در پرونده هاي كارتابل را تعيين كرد •

  .شد

   

 


