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شرکت «چارگون» سهامی خاص
نام مستند  .............................................................................................................................سواالت متداول ( FAQکاربری)
تهیهکننده ...............................................................................................................واحد استقرار سیستم اتوماسیون اداری

تذکر قانونی :کلیه حقوق مادی ،معنوی و فکری این مکتوب متعلق به شرکت چارگون بوده و صرفاً در اختیار مشتریان طرف قرارداد این شرکت است .محتویات
این مستند قابل بهره برداری در حوزه مخاطب مشخص شده در شناسنامه آن است .کپی و انتقال کل یا بخشی از آن تنها با کسب مجوز کتبی از این شرکت و با
ذکر منبع امکان پذیر خواهد بود .نشر این مستند به افراد خارج از حوزه مخاطب و یا ایجاد امکان دسترسی مخاطبین خارج حوزه تعریفشده به اطالعاات ایان
مستند نقض خالف حق مؤلف و مفاد قرارداد نرمافزار و حق نشر بوده و پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.
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.1

دليل پرينت مجدد سربرگ ،بر روي کاغذ سربرگدار چيست؟

.1در تنظیمات  MS-wordدر برگاه  Displayبخا

 Printing Optionبااک

 Print Hidden Textمایبایسات

غیرفعال باشد.
.2امکان دارد اشکال در تعریف الگوی نامه باشد.
 .2تنظيمات الزم جهت گشايش مکتوب مورد نظر ،با  Tabپيشفرض چيست؟

با دوبار کلیک کردن بر روی  Tabمورد نظر و انتخاب ایان پنجاره باه عناوان پای فار ،،ایان امکاان فاراهم
میگردد.
 .3دليل خطاي (فرستنده مقصد غير مجاز میباشد و در نتيجه گيرندگان مقصد مطابق دسترسیهاي
شما اصالح خواهد شد) در هنگام تبديل پيشنويس به نامه ،چيست؟

به دلیل اینکه امضا کننده با فرستنده نامه یکسان ،انتخاب نشده است.
 .4چگونه کاربر میتواند نام کاربري خود را تغيير دهد؟

نام کاربری توسط کاربر غیر قابل تغییر میباشد ،در این خصوص باید با رابط سیستم تماس حاصل گردد.
 .5در دريافت چه نسخهاي امکان ويرايش متن نامه وجود ندارد؟

در دریافت نسخه بدون رونوشت.
 .6به چه صورت امکان ارجاع دستهجمعی نامهها در سيستم وجود دارد؟

با استفاده از کلیدهای  Shiftبرای انتخاب چند نامه پشت سر هم و یا با فشردن کلیاد  ctrlو کلیاک راسات بار
روی نامههای م ورد نظر ،انتخاب گزینه ارجاع به فرد یا افراد مورد نظر این امکان وجود دارد.
.7

در صورت فراموش کردن پسورد آيا امکان بازگشت پسورد توسط کاربر ،وجود دارد؟

خیر ،تنها امکان ریست آن ،توسط مدیر سیستم وجود دارد.
 .8به چه دليل برخی نامهها ،پس از ارجاع کماکان در کارتابل نامههاي دريافتی به صورت کمرنگ
باقی میماند؟

در صورتی که فقط نسخه رونوشت نامه ارجاع داده شود .در نتیجه نسخه اصل آن در کارتابل نامههای دریاافتی
باقی خواهد ماند.
 .9به چه دليل امضاء کننده مورد نظر در بخش انتخاب امضاء کننده در پيشنويس ،جستجو نمیشود؟
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در مشتریانی که از امکان سینکسرور استفاده میکنند ،تهیه کننده پیشانوی

و امضااك کنناده در سارورهای

عملیاتی جداگانه ای هستند و همچنین گزینه عدم انتخاب امضاك کننده از سایر سرورهای عملیاتی در تنظیمات
عمومی مکاتبات در مرکز مدیریت فعال شده است.
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 .11دليل عدم نمايش سربرگ ،در الگوهاي نامه گشوده شده چيست؟

در تنظیماات  MS-Wordدر برگاه  Displayبخا

… Always Show These Formattingبااک

HiddenText

میبایست فعال باشد.
 .11دليل عدم نمايش امضاء ،تاريخ و شماره در متن نامه چيست؟

در تنظیمااات  MS-wordدر برگااه  Advancedبخاا

 Show Document & Contentباااک

هااای Show

…Drawing and Text Boxو همچنین  Show Text Animationمیبایست فعال باشند.
 .12گاهی در هنگام ثبت نهايی نامه يا پيشنويس پيغام "لطفا جاي خالی را پر نماييد" ظاهر میگردد،
اشکال در چيست؟

به دلیل باز نمودن فیلد مراجع در تب سایر اطالعات و تکمیل نکردن اطالعات مربوطه.
 .13چرا در هنگام ثبت نامه دريافتی با انتخاب گيرنده اصل ،با وجود داشتن دسترسی ثبت نامه
دريافتی براي ساير دبيرخانهها در تنظيمات عمومی مکاتبات ،پيغام (حداقل يک گيرنده انتخاب
کنيد) مشاهده میگردد؟

به دلیل نداشتن دسترسی ثبت مستقیم نامه دریاافتی بارای افاراد ساایر دبیرخاناههاا در الگوهاای دسترسای
مکاتبات.
 .11چگونه ميتوان از عمليات انجام شده بر روي پيشنويس ارسالی ،مطلع گرديد؟

در  Tabپیگیری زمانی که پیشنوی

تبدیل به نامه میشود عالمت فل

نارنجی رنا

روی آیکان پیشانوی ،

نشان دهنده این است که در این مرحله تبدیل به نامه گردیده است.
 .15در ثبت نامه ارسالی براي مشاهده نام فرستندهاي غير از سمت کاربر جاري در قسمت کارمند،
نياز به چه دسترسی میباشد؟

عالوه بر ایجاد گروه کارمندی مشترک ثبات و فرستنده ،باید دسترسی ثبت نامه برای سایر افاراد هامگاروه ،در
الگوهای دسترسی را نیز داشته باشد.
 .11دليل اينکه کاربر در هنگام مشاهده پيشنويس ،گزينه ويرايش را مشاهده نمیکند چيست؟

ابتدا باید مسیر عملیات مورد نظر بر روی پیشنوی
انجام عملیات ،گزینه ویرای

را انتخاب نموده ،مانند ارجاع ،پاسخ و تبدیل به  ...و بعد از

نمایان میشود.
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 .17آيامیتوان پيشنويسی را که براي شخصی ارسال شده است ،از کارتابل پيشنويسهاي دريافتی
آن شخص حذف نمود و به فرد ديگري تخصيص داد؟

با انتخاب آن پیشنوی

در کارتابل پیشنوی های ارسالی و کلیک روی گزینه ویارای

که شخص گیرنده پیشنوی

گیرنادگان ،در صاورتی

آن را مشاهده نکرده باشد ،امکان حذف و انتخاب فرد جدید وجود دارد.

 .18آيا امکان انتقال کليه محتويات يک پوشه به پوشه ديگر وجود دارد ؟
با کلیک راست روی پوشه مورد نظر و انتخاب گزینه انتقال محتویات ،این امکان وجود دارد.
 .19چگونه میتوان از شرح ارجاعات يک نامه پرينت تهيه نمود؟

با کلیک راست روی عنوان گیرندگان در لیست درخت پیگیری و انتخاب چاپ گردش نامه یاا چااپ اطالعاات
نامه-مشاهده.
 .21براي حذف يادداشت گذاشته شده از روي نامه مورد نظر از چه روشی میتوان استفاده نمود؟

مجدد روی نامه مورد نظر کلیک راست کرده ،گزینه یادداشت را انتخاب و متن یادداشت را حذف و ثبت نمود.
 .21به چه دليل زمانی که کاربر وارد سيستم میشود ،تنها کارتابل پيامها را مشاهده میکند؟

فرد تعریف شده ولی سمت به فرد اختصاص داده نشده است.
 .22تفاوت اختتام با اختتام زنجيرهاي در چيست؟

در اختتام زنجیرهای کلیه نامههای مرتبط با هام ،در کلیاه کارتابال سامت ماذکور ،باه صاورت یکجاا مختاوم
میگردند ولی در اختتام تنها نامه مورد نظر مختوم میگردد.
 .23در دريافت چه نسخهاي امکان ويرايش متن نامه وجود دارد؟

در دریافت نسخه بدون امضاك.
 .21پس از اختتام نامه امکان مشاهده مجدد ،پيگيري و لغو اختتام نامه مورد نظر در کدام قسمت
نرمافزار وجود دارد؟

در منوی ابزار ،آرشیو نامههای شخصی.
 .25آيا امکان دسترسی سريع به تعدادي هامش و پارافهاي مورد استفاده از طرف کاربران در
سيستم وجود دارد؟
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با تعریف پارافهای مورد نظر ،در منوی عمومی ،تنظیمات شخصی،تب Hotkeyهای کاربر.
 .21در هنگام بايگانی کردن نامهها در ساختار بايگانی ،چرا گاها گزينه ويرايش بايگانی مشاهده
نمیگردد؟

زیرا عالوه بر داشتن عالمت در تمامی پوشهها ،باید امکان ویرای

اطالعات آن نوع نامه را نیز داشته باشد.

 .27در کدام يک از فيلدهاي جستجو و گزارشگيري میتوان از  Wildcardاستفاده نمود؟

در فیلدهای جستجوی پیشرفته که دارای عالمت مد میباشند ،میتوان از Wildcardها استفاده نمود.
 .28چگونه میتوان بر روي نامهاي که دراي پيوست فيزيکی میباشد ،تعيين کرد که پيوست دارد؟

 .1در ثبت نامه در تب اطالعات اصلی به صورت دستی در قسمت درج پیوست ،عنوان "دارد" انتخاب شود.
 .2در پیشنوی

نیز این امکان در زمان تبدیل به ...امکانپذیر میباشد.

 .29طريقه وارد کردن صحيح گيرنده اصل نامه به صورت دستی ،در متن نامه چگونه است؟

برای درج عنوان گیرنده های اصل نامه بر روی متن نامه باید عنوان بوکمارک شده گیرنده بار روی ساربرب باه
صورت کامل پاک گردد و سپ

عنوان گیرنده به صورت دستی تایپ گاردد .بهتارین روش ،کلیاک در انتهاای

عنوان و استفاده از کلیدهای  Shift+homeجهت انتخاب متن و زدن دکمه  Deleteمیباشد.
 .31چرا هنگام انتخاب گيرندگان نهايی نامه در ارسال پيشنويس منوي ساير نمايش داده نمیشود؟

بدلیل اینکه امضا کننده مشخص نشده و یا امضا کننده دسترسی ثبت نامه ارسالی به شخص خارجی را ندارد.
 .31باوجود انتخاب افزودن ارسال کننده در گيرندگان نهايی نامه در ارسال پيشنويس ،در صورتی که
نسخه رونوشت براي ارسال کننده ارسال نشود دليل آن چيست؟

باید دقت داشت که امضاك کننده نهایی نامه با شخص ارسال کننده ،در یک گروه کارمندی باشند .در غیار ایان
صورت سیستم شخص ارسال کننده پیشنوی

را حذف خواهد کرد.

 .32به چه دليل فرد نمیتواند کارتابل مربوط به پيامها را مشاهده نمايد؟

در صورتی که دسترسی مربوط به "سیستم پیام داخلی" در زمان تعریف کاربر فعال نشده باشد.
 .33چگونه میتوان از پيشنويس ارسال شده ،نسخه کپی تهيه کرد و مجدد آن را با ويرايش مختصري
ارسال نمود ؟
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با کلیک راست کردن روی پیشنوی

ارسال شده و انتخاب گزینه تهیه پیشانوی

مشاابه ایان امکاان فاراهم

میگردد.
 .31در چه صورت میتوان از طرف شخص ديگري ،نامه داخلی ثبت نمود؟

به هیچ عنوان نمی توان از طرف شخص دیگری ثبت نامه داخلای انجاام داد ،مگار در صاورت داشاتن تفاویض
اختیار از شخص مورد نظر.

8
کد مستند

سواالت متداول FAQ
 .35چگونه امکان ذخيره کردن پيشنويس يا نامه ،به صورت موقت ( )Draftوجود دارد ؟

یا ثبت نامه ،امکان ذخیاره باه صاورت

با انتخاب گزینه انجماد در سمت چپ و پایین صفحه ارسال پیشنوی
موقت وجود دارد.
در ضمن جهت بازگردانی و اعمال ویرای
منجمد را جستجو کرده و پ

روی شی منجمد و ارسال آن ،میتوان از منوی عمومی ،گزینه اشایا

از انجام ویرایشات مورد نظر مکتوب را ارسال نمود.

الزم به توضیح است در صورت نیاز به ذخیرهی مجدد پشنوی  ،دوباره باید از کلید انجماد استفاده گردد.
 .31چگونه میتوان در هنگام درج گيرندگان رونوشت بر روي متن نامه ،جملهاي نيز در مقابل نام و
سمت فرد جهت هامش ،قرار داد ؟

در هنگام انتخاب گیرندگان ،هام

مورد نظر را در باک

شار تایاپ و در نهایات ناوع ارساال بارای گیرناده

انتخاب میگردد.
 .73دليل اينکه شخصی در سيستم ،دسترسی انتخاب هيچ گيرندهاي را ندارد چيست ؟

.1به این دلیل که هیچ گروه کارمندی به فرد مورد نظر تخصیص داده نشده است
.2عدم انتخاب کاربر در فیلد فرستنده
 .38دليل اينکه در هنگام انتخاب گيرنده ،سمتی در ساختار سازمان خاکستري رنگ نمايش داده
میشود چيست؟

 .1سمت خاکستری رن

و شخص ارسال کننده ،در هیچ گروه کارمندی مشترک قرار ندارند.

.2سمت مورد نظر فاقد کاربر میباشد.

 .39در صورتی که کاربري داراي بيش از يک سمت باشد ،آيا میتوان جاي سمتها را در کارتابل
جابجا نمود؟

در منوی عمومی ،در قسمت تنظیمات عمومی ،میتوانید سمت پی

فر ،را تغییر دهید ،که در نتیجاه جاای

سمتها به همراه کارتابلهایشان تغییر خواهد کرد.
 .11علت عدم دسترسی فرد به پوشههاي بايگانی ايجاد شده توسط خود چه میباشد؟

تغییر نحوه دسترسی به پوشههای سمت مربوطه ،توسط رابط سیستم.
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 .11به چه دليل بعد از کليک بر روي گزينه امضا ،گرافيک امضا در باالي صفحه درج میگردد؟

به دلیل پاک شدن باک

امضا در متن نامه.

 .12چگونه میتوان پس از ثبت نامه ،فايلی را به عنوان پيوست ضميمه آن نمود ؟

با توجه به اینکه پ

از ثبت نامه امکان ویرای

آن وجود ندارد ،میتوان نامه ثبت شده را از کارتابل مورد نظار

انتخاب نموده و با عملیات ارجاع پیوست مورد نظر را به آن اضافه و ارسال نمود.
 .13آيا امکان انتخاب گروهی افراد ،در هنگام انتخاب گيرندگان در سيستم وجود دارد؟

با ایجاد گروههای کارمندی شخصی در منوی شخصی و انتخاب گروه مورد نظر از لیست گروههای ایجاد شده.
 .11آيا با تفويض اختيار سمت به شخص ديگر ،امضا نيز تفويض میگردد؟

خیر ،در صورت نیاز باید امضا از طرف ،برای کاربر تفویض گیرنده تعریف شود.
 .15چگونه میتوان يادآوري گذاشته شده روي نامه را حذف نمود ؟

با کلیک راست روی نامه مورد نظر ،گزینه یادآوری را انتخاب کرده و دکمه حذف را کلیک و ثبت نمود.
 .11دليل عدم امکان امضا با وجود تعريف امضاي کاربر در سيستم چيست؟

در قسمت عملیات نامه در الگوهای دسترسی ،باید دسترسی " امضا کردن نامهها" به سمت مربوطه اعطا گردد.
 .17چگونه میتوان نامهاي را که به شخصی ارجاع دادهايم ،از کارتابل آن شخص حذف نمود و به فرد
جديدي تخصيص داد؟

با انتخاب نامه در کارتابل نامههای ارجاعداده شده و کلیک روی کلید ارجاع ،اسامی افرادی که نامه قبال به آنهاا
ارجاع داده شده است در لیست گیرندگان به صورت قدیمی قرار میگیرند .الزم به ذکر است در صورت مشاهده
نامه توسط افراد امکان حذف ارجاع وجود ندارد و سیستم پیغام "امکان حذف ارجاعات قادیمی مشااهده شاده
وجود ندارد" را یادآوری مینماید.
 .44زمانی که اطالعيهاي در قالب اعالميه به افراد ارسال می شود ،امکان دسترسی مجدد به آن به چه
صورت میباشد؟

نسخه ای از آن در آرشیو یادآوریهای شخصی باقی میماند .حتی زمانی که فرد صفحه یادآور را غیر فعال کرده
باشد ،در این قسمت میتواند آن را بازیابی نماید.
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 .44دليل اينکه فرد با داشتن مجوز بايگانی ،نمیتواند ساختار بايگانی را تعريف نمايد چيست؟

در زمان تعریف کاربر در قسمت محدوده دسترسی ،مجوز تعریف ساختار بایگانی به فرد داده نشده است.
 .51دليل اينکه اگر مدير از يک مدير ديگر تفويض داشته باشد و يک پيشنويس را در کارتابل مدير
ديگر تبديل به نامه کند پيغام خطا (فرستنده مقصد غير مجاز میباشد) مشاهده کند چيست؟

به دلیل اینکه چون در کارتابلی غیر از کارتابل خود اقدام باه تبادیل پیشانوی

باه ناماه مایکناد ،مسالماً در

کارتابل مدیر دیگر به عنوان امضا کننده نامه نخواهد باود و گیرناده پیشانوی

باا امضاا کنناده ناماه یکساان

نمیباشد و خطای فوق مشاهده میگردد.
 .51اگر روي نامه يا پيشنويسی يادآوري گذاشته شود اما هيچ يادآوري در زمان مقرر مشاهده نگردد،
دليل آن چيست؟

در صفحه تنظیمات شخصی گزینه نمای

خودکار یادآورها غیرفعال میباشد.

 .52چگونه میتوان يک نامه را در کارتابل به نامهاي که در جواب اين نامه زده میشود متصل کرد؟

 -1با کلیک راست روی نامه مورد نظر و انتخاب گزینههای تهیه پیشنوی  ،تهیاه ناماه داخلای یاا تهیاه ناماه
ارسالی.
 -2در هنگام ثبت نامه مورد نظر ،درج مرجع در تب سایر اطالعات.
 .53چگونه امکان دارد در کارتابل نامههاي دريافتی ،نامه ارسالی دريافت شود ؟

زمانی که فرد ،نسخه رونوشت نامه را دریافت کرده باشد.
 .51براي مشاهده مکتوبات بعدي تهيه شده بر روي نامه فعلی ،از چه امکانی میتوان استفاده نمود؟

از گزینه مستندات مرتبط.
 .55آيا می توان با دو userمتفاوت ،همزمان روي يک سيستم  log inکرد؟

در  8 IEبه باال ،با استفاده از  New Sessionامکانپذیر است.
 .51کاربرد دکمه عالمت سوال (؟) ،در فيلد مراجع چيست ؟

دکمه کمکی ،جهت اطمینان از اینکه نامه با این مشخصات در سیستم ثبت شده است یا خیر.
 .57براي مشاهده نامه ثبت شده به صورت مختوم از کدام قسمت میتوان استفاده نمود؟
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در آرشیو نامههای شخصی گیرندگان نامه.
 .58چگونه تفويض گيرنده ،به آرشيو نامههاي شخصی تفويض دهنده دسترسی خواهد داشت؟

در صورتی که تفویض اختیار توسط مدیر سیستم ،از قسمت مرکز مدیریت به فرد داده شده باشد.
 .59آيا می توان همزمان با يک  Userروي دو يا چند سيستم  Log inکرد؟

بله ،این امکان وجود دارد ،مگر اینکه در هنگام تعریف کاربران ،با آدرسهای  IPمجاز یا شناسه کاامپیوتر افاراد
محدود شده باشد.
 .11تفاوت گروه کارمندي با گروه کاربري در چيست؟

گروه کارمندی مربوط به مکاتبات اداری و رسمی افراد در قالب نامه یا پیشنوی

اما گاروه کااربری مرباوط باه

مکاتبات غیر اداری و رسمی کاربران در قالب پیام است.
 .11آيا امکان مشاهده ليست اسامی تفويض گيرندگان ،در سيستم توسط شخص تفويض دهنده
امکانپذير میباشد؟

در منوی اداری ،با استفاده از آرشیو تفویض اختیارهای شخصی.
 .12پيوست قرار داده شده همراه با ارجاع نامه ،در کجا قابل مشاهده میباشد؟

با کلیک بر روی نام فرد ارجاع دهنده ،در درخت پیگیری قابل مشاهده میباشد.
 .13براي مشاهده مراجع و سوابق نامههاي قبلی ،بايد از چه امکانی استفاده نمود؟

مراجعه به  Tabسایر اطالعات نامه در هنگام مشاهده نامه.
 .11حداقل و حداکثرکاراکترهاي انتخابی جهت تغيير رمز چه تعداد میباشد؟

حداقل  5کاراکتر و حداکثر  16کاراکتر میباشد.
 .15آيا میتوان نامهاي را پس از مشاهده ،مجدد به پنجره يادآوري بازگرداند؟

امکان بازگرداندن نامه مشاهده شده به پنجره یادآوری وجود ندارد ،مگر اینکه به صورت دساتی در کارتابال بار
روی آن یادآوری قرار داده شود.
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 .11مورد استفاده کليد ارجاع و انتقال چيست؟

جهت ارجاع نامه و همزمان انتقال آن به زیر پوشه تعریف شده در کارتابل نامههای ارجاع داده شده.
 .17در هنگام انتقال مکتوبات به پوشههاي ديگر آيا امکان تعريف زيرپوشه جديد در همان پنجره
وجود دارد؟

بله ،امکان ساخت زیرپوشه همزمان با انتقال مکتوبات در سیستم وجود دارد.
 .18چگونه میتوان نامههايی که متعلق به چند نفر میباشد را همزمان جستجو کرد؟

با استفاده از گزینه " "Pipeمیتوان اسامی افراد مورد نظر را ذکر نمود و جستجو را انجام داد.
 .19کداميک از گزينههاي راست کليک روي نامه به صورت دسته جمعی کاربرد دارد ؟

ارجاع ،اختتام ،یادداشت ،تبدیل به جدید ،یادآوری ،تهیه پیشنوی  ،تهیه نامه داخلی و تهیه نامه ارسالی.
 .71در چه صورت يک کاربر می تواند تعداد دلخواه مکتوب را در يک صفحه مشاهده کند؟

با استفاده از تعیین تعداد ،در منوی محتوای کارتابلها ،کلیه آرشیوها و پنجره جستجو و گزارشگیری.
 .71تفاوت کارتابلهاي متصل به سمت کاربر و کارتابلهاي متصل به نام کاربر چيست؟

کارتابلهای متصل به سمت ،کارتابلهای رسمی اما کارتابلهای متصل به نام ،کارتابلهای شخصی وغیر رسمی
میباشند.
 .72در چه صورت ممکن است يک کاربر داراي بيش از يک کارتابل باشد؟

در صورتی که کاربر دارای بی

از یک سمت سازمانی باشد ،یا از سمت دیگری تفویض اختیار داشته باشد.

 .73کليد واژه در قسمت باالي ساختار پوشهها ،چه کاربردي دارد؟

به منظور جستجو بر اساس عنوان پوشهها و زیر پوشههای ساخته شده میباشد.
 .71چگونه کاربر میتواند متنی اختصاصی تنها براي شخص گيرنده پيشنويس جهت اطالع قرار دهد؟

با استفاده از درج متن ،در باک

شر در پنجره گیرنده پیشنوی .

 .75آيادر هنگام جستجو در صفحه جستجو و گزارشگيري نامه ،امکان مشاهده متن نامهها پشت
سرهم وجود دارد؟

این امکان با استفاده از گزینههای "قبلی" و "بعدی" در هنگام مشاهده یکی از نامهها در سیستم وجود دارد.
 .71تفاوت بين فرستنده با فرستنده نامه در پايين ليست نامههاي کارتابل چيست؟
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فرستنده نشانگر نام و سمت ارجاع دهنده نامه میباشد ،در صورتی که فرستنده نامه نشانگر ناام و سامت امضاا
کننده نامه است.
 .77آيا امکان تغيير  Headerمحتواي کارتابل نامههاي دريافتی بر اساس ارجاع دهنده و فرستنده
وجود دارد؟

با کلیک راست روی سرستون فرستنده نامه یا ارجاع دهنده نامه ،با انتخاب عنوان نماای

داده شاده مایتاوان

عنوان مورد نظر را انتخاب نمود.
 .78در صورت فراموش کردن Hotkeyهاي کاربري در سيستم ،از چه امکانی میتوان استفاده نمود؟

کافیست از کلیدهای ،Ctrl+F1یا در هنگام ارجاع ،از دکمه سه نقطه کنار باک
Hotkeyهای موجود ،نمای

شر استفاده گاردد ،تاا لیسات

داده شود.

 .79به چه صورت میتوان گيرنده اصل يا رونوشت بودن نامه را در درخت پيگيري تشخيص داد؟

اسامی گیرندگان اصل پررن

و گیرندگان رونوشت کمرن

مایباشاد و همچناین در پنجاره مشخصاات ،ناوع

گیرنده مشخص است.
 .81چگونه میتوان از امکان تعريف جايريزي ،جهت انتقال اتوماتيک مکتوبات دريافتی ،در کارتابلها
استفاده نمود؟

از منوی ابزار ،با انتخاب گزینه تعریف انتقال قوانین مستندات ،میتوان قوانین مورد نظر را باا شارایط گونااگون
تعریف نمود.
 .81از چه طريق میتوان مکتوبات موجود در آرشيوها را دستهبندي کرد و براساس آن گزارش تهيه
نمود؟

با کلیک راست بر روی نامهها و استفاده از امکان طبقهبندیها.
 .82چگونه امکان قرار دادن يادداشت شخصی ،بر روي نامهها وجود دارد؟

با استفاده از غیرفعال کردن گزینه "نمای

برای سایرین" در هنگام قرار دادن یادداشت بر روی نامه.

 .83تفاوت بين «مستندات مرتبط» و «مراجع» در چيست؟

«مراجع» مربوط به سوابق نامه مذکور اما «مستندات مرتبط» ،مکتوبات تهیه شده مرتبط با آن میباشد.
 .81آيا در سيستم امکان درج يادآوري شخصی وجود دارد؟

در منوی عمومی ،استفاده از گزینه درج یادآور شخصی.
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 .85چگونه میتوان متن يا پيوست مکتوب را بر روي سيستم کاربري ذخيره نمود؟

از طریق مسیر دریافت ،بر روی تب فایلهای متن یا تب پیوست و ذخیره فایل مورد نظر.
 .81از چه طريق در سيستم امکان جستجو بر اساس بايگانیها وجود دارد؟

در پنجره جستجو و گزارشگیری نامه ،با استفاده از فیلد بایگانی و انتخاب پوشه مورد نظر.
 .87براي استفاده از نرمافزار از چه مرورگرهايی میتوان استفاده نمود؟

از مرورگر  Internet Explorer 7به باال.
 .88دليل باز شدن فايل متن نامه ،بيرون از پنجره ديدگاه چيست؟

دلیل بازشدن متن نامه بیرون از صفحه دیدگاه مربوط به تنظیمات سیستم است:
در ویندوز ،My Computer: XPمنوی  ،Folder option ،Toolsتب  ،File Typeدر لیست ،Registered File type
پسوند  Docو  Docxرا جستجو نموده ،سپ

در قسامت  ،Advancedتنهاا گزیناه Browse in same window

فعال گردد.
جهت تنظیم این بخ

در ویندوز  Sevenفایل رجیستری مربوطه توسط مدیر سیستم بر روی سیساتم ماورد

نظر نصب گردد.
 .89آيا میتوان در هنگام ارسال پيشنويس بعد از جاگذاري مشخصات نامه ،اطالعات جاگذاري شده را
ويرايش نمود؟

امکان ویرای

وجود دارد اما در هنگام ثبت نهایی نامه ،سیستم اطالعات ویرای

شده را مطابق اطالعات اصلی

جایگزین مینماید.
 .91چرا در هنگام انتخاب گيرنده پيام ،با انتخاب يک شخص ،نام آن قرمز رنگ میگردد؟

قرمز شدن نام گیرنده به دلیل عدم وجود کاربری با این عنوان ،یا تشابه اسمی میباشد .برای انتخاب فرد ماورد
نظر کافی است ،روی اسم شخص دوبار کلی ک یا کلیک راست کرده و با انتخاب گزینه تصحیح نام ،سمت ماورد
نظر از پنجره لیست کاربران انتخاب گردد.
 .91چگونه امکان انتقال نظرات و پيشنهادات از طريق ديدگاه به شرکت چارگون به صورت مستقيم
وجود دارد؟

از طریق منوی راهنما و استفاده از گزینه نظرات و پیشنهادات.
 .92مفهوم عملگرهاي" و " و " يا " در پنجره جستجو و گزارشگيري نامه چيست؟
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هنگام استفاده از ترکیب چندین فیلد در جستجو و گزارشگیری ،نتیجه عملگر "و" اجتماعی از فیلادها خواهاد
بود اما نتیجه با استفاده از عملگر "یا" اشتراکی از فیلدها میباشد.
 .93آمار کارکرد کاربران در کدام يک از گزارشات قابل مشاهده میباشد؟

در قسمت مدیریت سیستم ،منوی عمومی ،لیست گزارشات و انتخاب تاریخچه عملکرد کاربران.
 .91از کدام قسمت میتوان از دسترسیهاي سمتهاي متفاوت گزارش تهيه نمود؟

در قسمت مدیریت سیستم ،منوی عمومی ،لیست گزارشات و انتخاب دسترسیها.
 .95چرا گاهی در هنگام تبديل به در انتظار کردن نامه ،فيلد انتخاب دبيرخانه مقصد فعال میگردد؟

به دلیل داشتن دسترسی ثبت نامه در انتظار برای سایر دبیرخانهها.
 .91براي مشاهده يادداشت موجود بر روي نامه از کدام قسمت میتوان اقدام نمود؟

با کیلک راست روی نامه مورد نظر و انتخاب مجدد گزینه یادداشت.
 .97براي انتخاب تعداد مشخصی از افراد گروههاي کارمندي شخصی ،از چه امکانی میتوان استفاده
نمود؟

میتوان گیرنده مورد نظر را از گروه خاص تعیین شده انتخاب نمود.
 .98آيا امکان ثبت پيشنويسی که از کارتابل حذف شده است به صورت مستقيم (بدون مراجعه به
کارتابل پيشويسهاي حذف شده) وجود دارد؟

با توجه به اینکه هیچ مکتوبی در سیستم کامل حذف نمیگردد ،میتوان با مراجعه باه آرشایو پیشانوی هاای
شخصی از همانجا اقدام به ثبت نمود.
 .99آيا امکان مرتبسازي زيرپوشههاي ايجاد شده وجود دارد؟

زیرپوشهها به ترتیب حروف الفبا مرتب می شوند ،در صورت انجام این کار کافیست در ابتدای نام هر پوشه عادد
متناظر با ترتیب آن را وارد نموده تا پوشهها بر اساس اعداد مرتب گردد.

 .111در تعريف سازمانهاي مرتبط ،چه زمان تنها از گزينه پيشفرض استفاده میگردد؟

وقتی که تنها نام سازمان مدنظر باشد و هیچ سمت خاصی مورد خطاب نباشد
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