
 

  هاي دريافتي دستورالعمل كارتابل نامه

  مشاهده نامه

روش  چند ،جهت مشاهده متن نامه( مشاهده كارتابل و سپس انتخاب گزينه انتخاب نامه مورد نظر از ليست
  )دارد وجود

 برروي تيتر نامه با دوبار كليك  
  راست و انتخاب گزينه مشاهده نامهكليك  
 مشاهده در پايين صفحه خاب گزينهكليك برروي تيتر نامه و انت.  

 ،متن نامه و مشاهده پيگيري نامه مطالعه اطالعات نامه. 

ام، انتقال، يادآوري ، اختتهاي پايين متن نامه شامل ارجاع ينهزاز گ )بسته به مورد(يك يا چند گزينه زير انتخاب 
  .يادداشتو 

  ارجاع

از اين گزينه  اسخ فرد فرستنده نامه را بدهيم،و يا پ درصورتيكه بخواهيم نامه را به فرد ديگري ارجاع دهيم،
  : پنجره باز شده در. كنيم استفاده مي

 هاي مرتبط گيرندهيا ،از ليست كارمندان در دسترس ياگروه كارمندي شخصي( انتخاب كارمند(  
  از ليستتايپ يا انتخاب عبارت (يادداشت كردن پاراف Hot Key ها(  
 وشت مخفيانتخاب گزينه اصل يا رونوشت يا رون  
 انتخاب گزينه نهايت ابتدا انتخاب كارمند سپس نوشتن پاراف و در .يت ترتيب سه بند فوق الزامي استرعا: نكته

را انتخاب ) ها بندي نامه جهت دسته( و انتقاليا ارجاع پس از طي مراحل فوق كليد ارجاع  اصل يا رونوشت
  .كنيم مي

 هاي نامه خارج و به كارتابل يهاي دريافت خورد از كارتابل نامه ل مياي كه ارجاع اص است نامه الزم به ذكر: نكته
 هاي دركارتابل نامه ارجاع دهيد، نوشتها را فقط به صورت رو چنانچه نامه .ده شده منتقل مي شودارجاع دا

  .خواهد بوددريافتي قابل پيگيري 



 

  .باشد، از اين كليد استفاده نماييد ه به اتمام رسيدهمدرصورتيكه اقدامات انجام گرفته برروي نا: اختتام

 حتماٌ از گزينه اختتام به همراه يادداشت ،شود، درصورت اختتام نامه به كارشناسان محترم توصيه مي: 1نكته
  .استفاده نموده و دليل مختوم نمودن نامه را ذكر كنيد

 مورد نظر نامه هاي شخصي ار بيندازيد، درپنجره آرشيو نامهاي را مجدد به گردش ك چنانچه الزم است نامه: 2نكته
  .انتخاب و گزينه لغو اختتام را كليك نماييد را

 زكامال مجزا ا و بايگاني شخصيها به عهده كاربر بوده  بندي و بايگاني نامه الزم به يادآوري است كه دسته: انتقال
ها را به  نموده و نامه بندي كارتابل خود را پوشه ،ها ي نامهبند دين منظور جهت دستهب. باشد بايگاني دبيرخانه مي

  .هاي مربوطه منتقل نماييد پوشه
  .شود نامه فقط به يك كارتابل منتقل مي است هرر الزم به ذك: نكته

از گزينه توانيد  تاريخ و زمان خاصي به شما يادآوري نمايد مي مكتوبي را در ،چنانچه مايليد كه سيستم :يادآوري
  .دآوري استفاده نماييديا

فرستنده  ماند حتما اقدام بعدي دركارتابلتان باقي ميو جهت  چنانچه نامه به كارتابل شما ختم شود: ادداشتي
  .سازيد نامه از روند پيشرفت كار مطلع مينامه را با درج يادداشت روي 

  .شود مي د، از اين گزينه استفادهبندي كني همزمان دستهها را درچند پوشه  نامه دچنانچه بخواهي: بندي طبقه
  نامه امكان انتقال به چند پوشه را دارد هر: 1نكته

  .باشد هاي مورد نظر قابل پيگيري مي مه، نامه همچنان در پوشه يا پوشهدرصورت اختتام نا: 2كتهن

بدين معنا كه . دباشن اي و يكجا نيز قابل اجرا مي ع، اختتام و انتقال به صورت دستههاي ارجا گزينه: تذكر مهم
قابل   windowsامکاناتمايليد چند نامه خاص را به يك يا چند نفر يكجا ارجاع نماييد، اين امر با استفاده از راگ

  .باشد اجرا مي
جهت انتخاب چند نامه جدا از هم و يا گرفتن  ctrlهاي كارتابل با گرفتن كليد  درليست نامه ابتدابدين منظور 

اختتام  توانيد گزينه ارجاع، اب آخر مينهايت كليك راست روي انتخ هم و در چند نامه كنارو انتخاب   shiftكليد
  .و يا ا نتقال را از منوي باز شده انتخاب نماييد


