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 دااتمکاراتبل الکترونیک رخاهن و ي ازفار دب  رنم
 

 

 

 

مهرگان مفتخر  يسينو گروه هنر و برنامه

است تا تالش مستمر خود را در خصوص 

ن مجموعه با يا يافزار نرم يها ستميتوسعه س

رخانه و يدبت شبکه افزار تح ارائه نرم

ل يجهت تسه داتام کارتابل الکترونيک 

ها ارائه  ها و سازمان شرکت يند کاريفرآ

 .دينما

 

 

 

 

 

 

اده از استف يچگونگ يدر ادامه، راهنما

 آمده است. افزار داتام مختلف نرم يها بخش
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 افزار نرمورود کاربر به 
 

صفحه ورود کاربر به  ،افزار نرم يبعد از اجرا

که با وارد کردن نام  شود يمداتام باز  افزار نرم

 شد. افزار نرموارد  توان يمکاربر و کلمه عبور 
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 برنامه یصفحه اصل
 

روزانه شما از جمله  يب که کارهاين ترتي. به اباشد يمشما  يز کار مرتب برايک ميبرنامه مانند  يصفحه اصل
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صفحه مشاهده  يانيگران را در قسمت ميارجاعات من به د يريگيپ و يافتيدر يها سينو شيپ، يافتيدر يها نامه

 . ثبت کرد را يمقتض کرده و پاسخ توان آنها را مشاهده يهرکدام م يک رويد. با کليکن يم

 

توان  يمهر بخش،  يکنارعالمت  يک روياست که با کل يمختلف يها بخشسمت راست هم شامل  يمنو

 م.يپرداز يح هر بخش به صورت جداگانه ميادامه به توضز مشاهده نمود. در يرا ن ها بخشريز
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 رخانهیانتخاب شرکت و دب
 

ن است که نام شرکت و نام يا افزار نرماستفاده از  يگام اول برا

از  يچون ممکن است برخ ميياب نمارخانه موردنظر را انتخيدب

ن منظور يباشند. به ا يا رخانهيو چند دب يها چند شرکت شرکت

رخانه را انتخاب يسمت راست شرکت و نام دب يمنو يباال

 م.يکن يم
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 دیجد سینو شیپ
 

 ياصل ي زبانه سمت راست شامل سه يمنو .از خواهد شدب نامه ي د پنجرهيجد سينو شيپ يک رويبا کل

 است.  يليرندگان، مشخصات و اطالعات تکميفرستندگان و گ

 

رندگان نام يفرستندگان و گ ي زبانه در

شود که  يده ميد ،"از طرف"و  "فرستنده"

نام  ،در قسمت فرستنده به صورت خودکار

مشاهده  ،شده است افزار نرمکه وارد  يکاربر

 يا رنده پنجرهيدرج گ يک روي. با کلشود يم

ک يکلدوبار د با يتوان يکه شما م شود يمباز 

 شيماجدول ن ياز رکوردها يکي يرو
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 د. يينامه را انتخاب نما ي رندهيگ ،شده داده

 

که در  يرندگان بر اساس بخشيامکان انتخاب گ

که  ينکته مهمز وجود دارد. يآن، عضو هستند ن

ن است که شما ين بخش وجود دارد ايدر ا

ارسال  يبخش خاصبه که  يا نامهد يتوان يم

آن بخش ارسال  ي ندهيد را فقط به نمايينما يم

 "بخش" ي نهيگز ين منظور رويد. به ايينما

، کردهبخش مورد نظر را انتخاب و د ينکک يکل

. به ديفعال کنرا  "ندهيفقط نما" ي نهيگزسپس 

 ،شده بخش انتخاب ي ندهيب فقط نماين ترتيا

 ين عملکرديچن شما خواهد بود. ي نامه ي رندهيگ

 ز وجود دارد.ين "سمت"در مورد 

 

 

توان مشخص نمود که نامه از  يآن م ييکه در قسمت انتها شود يمباز  يا پنجره "رندگانيرج گد" يک رويبا کل

که  يگريبه افراد د يورت مخفا رونوشت آن به صيگر ارسال شود و يا رونوشت آن به افراد ديباشد  ينوع عاد

 د کرد ارسال شود.ين پنجره درج خواهيق اينها را از طرآشما 

را  يب افراديترت. به شود يمش داده يرندگان نمايبخش گدر رندگان يگ يها ا نامينام و  ،انرندگيپس از درج گ

 شد. ش داده خواهدينما متناظرد در بخش يا درج کرده يا رونوشت مخفيم يه عنوان رونوشت مستقبکه 

که از  ييد امضايتوان يدرج امضا م يک رويد. با کلييد موضوع مربوطه را وارد نمايتوان يم "موضوع نامه"در بخش 

 د.يينامه درج نما يد را در انتهايا ن نمودهييخود تع يقبل برا

درج " انتخابن منظور با يد، به ايکن يريگيپک روز خاص، نامه را يدر  ،د بعد از ارسال نامهيممکن است بخواه

 م.يکن يم ميرا تنظ يريگيپ يادآوريخ و زمان ي، تار"جاد نامهيپس از ا يريگيپ يادآوريداد جهت يرو
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مشخصات  ي زبانه يرووارد کردن مشخصات نامه،  يبرا

نامه قرار  يدفتر ي . در ابتدا شمارهميکن يمک يکل

ر يتوسط مد يم شماره دفتريتنظدر صورت رد که يگ يم

ن شماره به صورت خودکار پر خواهد شد، در ي، استميس

توان در بخش  يد. ميين صورت شماره را وارد نمايرايغ

ر يياز تغيرا مشاهده و در صورت نخ ثبت ي، تارخ ثبتيتار

 داد. 

ب يتوان به ترت يت ميلووو ا يبند در بخش زمان، طبقه

 م نمود.يز تنظيت را نيلووو ا يبند زمان، طبقه

نامه  ي درباره يح مختصرياز است که توضيمواقع ن يبرخ

ز داده شود، که در بخش شرخ مختصر قابل ين يارسال

 نوشتن است.

وست را يوست و شرح پين منظور تعداد پيا يداشته باشد. برا وستيل پيا چند فايک ي ،ما ي ممکن است که نامه

 د خواهد بود.يو جستجو مف يرين اطالعات جهت گزارشگيا .ميکن يموارد 

 

 

 

و  گر مرتبط باشديد ي ک نامهيما با  ي ممکن است که نامه

 نيا يدرج گردد. برا گريد يها ارتباط با نامه از باشد کهين

ابتدا نوع نامه مرتبط را  يلياطالعات تکم ي زبانه منظور در

نامه و نوع ارتباط  ي بخش بعد شماره . درميکن يمانتخاب 

ک يکل "درج" ي دکمه يان رويو در پا ميکن يمرا مشخص 

 .ميکن يم
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م، به ييارسال نما گريد يدر زمانم آن را يم و بخواهيمکن است در حال حاضر قصد ارسال نامه را نداشته باشم

 يها سينو شيپ ي ر پوشهيها در ز سينو شيپ ي م تا نامه در پوشهيکن يک ميکل ثبت ي دکمه ين منظور رويا

 ره گردد.يناتمام ذخ

 مورد کي ،ناتمام يها سينو شيکه به عدد پ ديکن يمالحظه مد يبرنامه برو ياصل ي ب اگر به صفحهين ترتيبه ا

 اضافه شده است.

رندگان يقبل از ارسال به گ ،ما ي م که نامهيبخواهممکن است 

آن را  ،يوارسال شود تا  يگريخود ابتدا به شخص د ياصل

ل يتحو"ن منظور در قسمت يد. به ايش نمايرايا ويد و ييأت

 ي دکمه يم و رويکن يرنده را انتخاب مينام گ "سينو شيپ

 م.يکن يک ميکل "ليتحو"

شاهده م ،ميبرنامه برو ياصل ي ب اگر به صفحهين ترتيبه ا

منتقل شده  يس ارسالينو شيپ ي نامه به پوشهکه  ميکن يم

 .است

ن منظور درنظر گرفته يفقط به اس ينو شيل پيتحوالبته بخش 

 ين است که کاربرين بخش ايا ياز کاربردها يکينشده است. 

ن يکه ا يکس يس را براينو شيپن منظور ياجازه ارسال نامه را ندارد، به ا و س استينو شيه پيکه در حال ته

 کند.  ياجازه را دارد ارسال م

 

صادره به خارج از  ي نکه نامه از نوع نامهيم، بسته به ايد نامه آن را ارسال کنيم بعد از توليممکن است بخواه

 ي و دکمه "ارسال جهت ثبت نامه صادره" يها دکمه يب روياست، به ترت يک نامه داخليا يشرکت است 

 م.يکن يک ميکل "يس جارينو شياز پ يک نامه داخليجاد يا"

 

 

 م:يپرداز يم چپح بخش سمت ينامه، به توض ي ح بخش سمت راست پنجرهياز توضبعد 
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 .باشد يمر نامه، مستندات و چاپ يتصو چهار قسمت متن نامه،بخش سمت چپ شامل 

 

)در صورت  MS Word افزار نرم ي پنجرهک ين صفحه يش فرض فعال است. در ايمتن نامه به صورت پ ي زبانه

 د. ييپ نماين بخش تايخود را در ا ي د متن نامهيتوان يبه صورت خودکار باز شده است. که شما منصب بودن( 



 11  داتامکارتابل الکترونیک افزار دبیرخانه و  راهنمای نرم

   

 

نویسی مهرگان گروه هنر و برنامه  

www.mapg.ir 

ش ياز پ يها د از قالبيف شده داشته باشد و شما بخواهيقالب تعر يک سريکت شما ممکن است که شر

ست يلقالب نامه موردنظر خود را از ، متن نامهزبانه  يالدر قسمت بان منظور يد، به اييشده استفاده نما فيعرت

 د.ينک کيلک "يفراخوان"دکمه  يرو انتخاب کرده و بر

نامه را از اسکنر  توان يمدکمه اسکنر  يک روين بخش با کلير اد .ر نامه استيتصو ي زبانه ،يبعد ي زبانه

 نمود. يفراخوان

 

نامه را  يو به راحت ميکن يمک يکل چاپگردکمه  ين قسمت رويم، در اييرا چاپ نمام نامه يممکن است بخواه

 .ميکن يمچاپ 



 12  داتامکارتابل الکترونیک افزار دبیرخانه و  راهنمای نرم

   

 

نویسی مهرگان گروه هنر و برنامه  

www.mapg.ir 

مستندات مربوط به  ي زبانه

است که به صورت  ييها ليفا

وست به نامه اضافه يپ

 .شود يم

وست يپ يروزبانه  نيدر ا

. به ميکن يمک يد کليجد

ل يم فايتوان يمب ين ترتيا

موردنظر وست را از مکان يپ

وست کرد. يانتخاب نمود و پ

وست يل پيممکن است که فا

وتر نباشد، و يدرون کامپ

شده  ر اسکنيم تصويبخواه

وست يک نامه را به صورت پي

م، يداشته باش

ن يا يبرا

 يمنظور رو

دکمه اسکنر 

ک يکل

 .ميکن يم

چاپ  ي زبانه در

توان با  يم

 يک رويکل

دکمه 

 ،"شينما شيپ"

ش ينما شيپ

خود را  ي نامه

 مشاهده نمود.
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خود را چاپ نموده  ي م نامهيتوان يمب يبه ترت "PDFل يره به صورت فايذخ"و  "ارسال به چاپگر" يک رويبا کل

  م.يره کنيذخ PDFو به صورت 

 

بخش چاپ خالصه  در

م يتوان يم ت نامهيوضع

از يکه ن از نامه ياطالعات

و  م انتخاب کردهيدار

 يک رويسپس با کل

 "شينما شيپ" دکمه

ت را يخالصه وضع

ا به يو  مشاهده کرده

 م.ييچاپگر ارسال نما

 

 

 

 نامه وارده
 

 پنجره نامه باز خواهد شد. .ميکن يمک يد کلينامه وارده جد يرو
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 ينيين تفاوت که در بخش پايز وجود دارد با اين پنجرهن ينامه وجود دارد در ا سينو شيپکه در  يتمام موارد

 دهد.  ي، که گردش نامه وارده را نشان مگردش نامه وجود دارد نامبه  يصفحه، بخش

در قسمت م. يارجاع بزن يم نامه وارده را به اشخاصيممکن است بخواهر نامه، يپس از ثبت مشخصات و تصو

پنجره باز شده  ينييدر بخش پا .ميکن يمنام افراد را انتخاب و  ميکن يمک  يکل ،بخش ارجاع به يروگردش نامه، 

 توان يمن پنجره يدر ا. باشد را انتخاب نمود يريگيا جهت پيد جهت استحضار توان يمکه  ،نوع ارجاع توان يم
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 يدکمه ارجاع در پنجره سمت راست نمودار سلسه مراتب يک رويبا کلهر فرد مشخص نمود.  يمهلت اقدام را برا

 .پ نموديتامتن ارجاع را  توان يم يانيدر قسمت م نام افراد همراه با عکس افراد نشان داده خواهد شد.

هر  يک کردن رويب که با کلين ترتيبه ا .مشاهده نمودم اطالعات ارجاعات را يتوان يمدر بخش سمت راست 

 ن نمودار مشاهده نمود.ييرا در بخش پاو متن ارجاع  مهلت اقدام  خ، نوع ارجاع، زمان،يتار توان يمخط از نمودار 

نکه بتوان يا يکرد. برا درجرا  يديجدار ارجاع با انتخاب هر خط از نمودن نکته را در نظر گرفت که يد ايفقط با

  .ميکن يمک يکل  دکمه يانجام داد رورا  ن کاريا

ر ي، زيارسال يها نامهپوشه ارجاع داده شده در  يها نامهب ين ترتيبه ا

قابل  يدر منو سمت راست صفحه اصلگران يپوشه ارجاعات من به د

 ت هستند.يرو

 يريگيبه عدد پوشه پ يکي ،يصفحه اصل يانين در قسمت ميهمچن

 گران اضافه شده است.يارجاعات من به د
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 یاز نامه جار سینو شیپه یته

 

 يسينو شيپوجود دارد که بتوان از نامه ارسال شده  يامکان "ديگروه جد"، "ات نامهيعمل" ي زبانه باال، يدر منو

 ياز نامه جار سينو شيپ ي هيته ي دکمه ين منظور رويبه ا از آن استفاده شود. يدر موارد بعده کرد و يته

 . شود يمش داده يه شد، نماياز نامه انتخاب شده ته سينو شيپنکه يبر ا يمبتن يغامي. بعد از آن پميکن يمک يکل

 

ه شده را مشاهده يته سينو شيپم نامه يتوان يمم يک کنيناتمام کل سينو شيپ يها نامه يب اگر روين ترتيبه ا

 .ميکنرات موردنظر را اعمال کرده و ارسال ييآن تغ يم و رويينما
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 ویآرش
 

، يداخل يافتيدر يها نامهگران، يارجاعات به من، ارجاعات من به د  يها پوشهک از يهر از  يا نامه ياگر رو

ک يکل يو ارسال يافتيدر يها سينو شيپصادره،  يارسال يها نامه، يداخل يارسال يها نامهوارده،  يافتيدر يها نامه

باال  ياز منو ويآرش يکرده سپس رو

و اضافه يان نامه به پوشه آرشم، يک کنيکل

 .شود يم

 

  يسمت راست صفحه اصل ياصل ياز منو

 يس، سپس رويشنويپ يابتدا رو

ان يک کرده و در پايکل يس ارساليشنويپ

ک يباال کل ياصل ياز منو ويآرش يرو

 ويآرشه ن نامه بيب اين ترتي. به اميکن يم

بخش  ي. اکنون اگر روشود يماضافه 

 يم سپس رويک کنيکل "ويآرش"

م آن يک کنيکل "يارسال يس هايشنويپ"

 يها سينو شيپ ويآرش"ست يرا در ل

 دهد. يش مينما "يارسال
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 ویآرشاز  یابیباز
 

در منو باال در گروه  "ويآرشاز  يابيباز"، دکمه ميکن يمک ياز منو سمت راست کل ويآرش يکه رو يهنگام

 ي نامه ين منظور رويخارج کرده، به ا ويآرشاز نامه ها را از  يم برخيرد. ممکن است بخواهيگ يش قرار ميرايو

 . ميکن يمک يکل ويآرشاز  يابيباز يک کرده، سپس رويکل ويآرشموردنظر از 

 

  قرار ندارد. ويآرشگر در پوشه يکه قبال بوده منتقل شده و د يب نامه موردنظر به بخشين ترتيبه ا
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 شیرایمشاهده و و
 

از منو ک کرده سپس ينامه کل ين منظور رويا يم، برايراش کنيرا مشاهده و و يا نامهم که يممکن است بخواه

ن يتوان ا ينامه هم م يک بر روي)البته با دوبار کل ميکن يمک يش کليرايدر گروه وش يرايمشاهده و و يورباال 

ک يدکمه ثبت کل يرورات در نامه ييب نامه باز خواهد شد. بعد از اعمال تغين ترتي. به اکار را انجام داد(

ش را داشته باشد يرايو يد دسترسيش نامه کاربر بايرايو ين است که برايکه وجود دارد ا يا . البته نکتهميکن يم

 ندارند. ش رايرايت ويگر قابليارسال شده د يها نامهن يو همچن
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 یبند دسته
 

ها  تواند نامه يهر کاربر، م

مات يرا بر اساس تقس

کند.  يبند ، دستهيشخص

 يها نکه پوشهيبا فرض ا

هر شخص در  ياختصاص

ها،  ت پوشهيريبخش مد

ف شده است، با يتعر

 ي نهيک بر گزيکل

و انتخاب  "يبند دسته"

موردنظر،  ي نام پوشه

ست يدر ل يانتخاب ي نامه

ز ظاهر يآن پوشه ن يها نامه

مشاهده  يبرا گردد. يم

پوشه، بر  يها ست نامهيل

سمت  ينام پوشه در منو

 د.يک کنيراست کل

ک يد يکه بخواهيدر صورت

ک پوشه يست ينامه از ل

است به  يخارج گردد، کاف

ست پوشه موردنظر رفته يل

انتخاب نامه  و پس از

 "حذف"نه يموردنظر، بر گز

 د.يک کنيکل
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 دادیرو

 

د، از منو باال يداد جديدرج رو يبرا

ک يات نامه کليعملزبانه  يرو

 يرود ي. در گروه جدميکن يم

. به ميکن يمک يد کليداد جديرو

داد باز يب پنجره روين ترتيا

 توان يمن پنجره ي. در اشود يم

داد يروح يخ، ساعت، متن و توضيتار

دکمه  يک رويرا وارد نمود و با کل

ره يد را ذخيداد جديرو ،رهيذخ

 نمود. 

 

ک يب ين ترتيبه ا

داد به يرو

دادها اضافه يرو

ک يبا کل. شود يم

دادها در يرو  يرو

 ياصل يمنو

سمت راست 

داد يم رويتوان يم

اضافه شده را 

م. ييمشاهده نما

حذف  يبرا

 توان يم يداديرو

ک يآن کل يرو

 ک کرد.يذف کلحدکمه  يباال، رو ياز منو کرد و
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 دیادداشت جدی

 

د، در يادداشت جديجاد يا يبرا

د يادداشت جدي يرود يگروه جد

ک کرده، بعد از وارد کردن يکل

ره يادداشت دکمه ذخيخ و متن يتار

 . ميکن يمرا وارد  

 

د در يادداشت جديب ين ترتيبه ا

 .شود يمادداشت ها افزوده يست يل

 يادداشت ها در منوي يک رويبا کل
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آن  يرو توان يم ادداشتيحذف  يم. براييادداشت اضافه شده را مشاهده نمايم يتوان يمسمت راست  ياصل

 ک کرد. يذف کلحدکمه  يباال، رو يک کرد و از منويکل

 یارسال یت نمابرهایمشاهده وضع

 

 يارسال يت نمابرهايمشاهده وضعات نامه، گروه امکانات، يعملزبانه  درصفحه،  يمنو باال ينه هاياز گز يکي

ت هر يوضع .ات آنها را مشاهده نمودييارسال شده با جز ينمابرها توان يمن دکمه يا يک کردن روياست. با کل

د درحال پردازش، توان يمنمابر 

پردازش شده، لغو شده و ارسال 

 شده باشد.

 

 ن دکمهيا يک رويبا کل

م نمابر يتوان يم "مشاهده"

انتخاب شده را مشاهده کرده و 
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 م. ييچاپ به چاپگر ارسال نما يا براي

 

 

 یارسالانامه یرات یمشاهده وضع

 

 يارسالانامه يرات يدکمه مشاهده وضع يت هستند. رويقابل رو يارسال يز مانند نمابرهاين يارسال يها نامهايرا

 يها نامهايست رايباز خواهد شد که ل يارسالانامه يرات يب پنجره مشاهده وضعين ترتي. به اميکن يمک يکل

 دهد.  يش ميات را نماييبا جز يارسال
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 امور یادآوری
 

گروه امکانات شامل 

. باشد يمامور  يادآوري

ن دکمه يا يک رويبا کل

تمام  توان يم

ثبت شده را  يدادهايرو

ده نمود. اگر همشا

انجام نشده  يداديرو

باشد به رنگ قرمر 

نشان داده شده و اگر 

 "انجام شده" ي نهيگز

به  ،ميانتخاب کنرا 

ر رنگ ييرنگ سبز تغ

ک يدهند. با کل يم

 توان يمداد يهر رو يرو

خ، موضوع و يساعت، تار

ر ييحات آن را تغيتوض

 .ميکن يمک يکل "رهيذخ"دکمه  يرات روييبعد از اعمال تغ داد.

 .ميکن يمک يکل "حذف"دکمه  يآن را انتخاب کرده و رو يداديحذف رو يبرا

 

داد ها را يرو توان يمم يک کنيکل "يساز يسفارش" دکمه ياگر رو

 لتر کرد.يا فيمرتب  لدها،يفبر اساس 
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 دفترچه تلفن

 

شامل گروه امکانات 

. باشد يمز يدفترچه تلفن ن

 هآن پنجر يک رويبا کل

 دفترچه تلفن باز خواهد

ن، يکه شامل عناوشد 

ر، نوع و يحات، تصاويتوض

مقدار است. نوع شامل 

، يتلفن همراه ، نشانتلفن، 

آدرس پست نمابر، 

ت يو وب سا يکيالکترون

نکه هر ي، بسته به اباشد يم

ن اطالعات را داشته يکدام از ا

 م نشان داده خواهد شد. يباش

 

ست، يبه منظور اضافه کردن به ل

ک يکل "درج"دکمه  يرو

 ي. پنجره مشخصات فردميکن يم

باز خواهد شد که شامل 

حات، يعنوان، توض يها بخش

و اطالعات تماس است.  ريتصو

اضافه نمودن تلفن ها،  يبرا

ر يل ها و سايمينمابرها، ا

دکمه  ياطالعات کاربر، بر رو

ن صفحه ييدر سمت چپ پا "+"
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د يب فرد جديم. به ترتيزن يرا م "راتييثبت تغ" ي دکمه ،ديبعد از وارد کردن اطالعات فرد جد .ميکن يک ميکل

 اضافه خواهد شد. ست يبه ل

ش اطالعات بعد يرايو يبرا

از انتخاب کردن آن شخص 

 يرو ،ستيا سازمان از لي

ک يکل "شيرايو"دکمه 

 . ميکن يم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدار نوع و ، ريتصوحات، يعنوان، توض يها هر کدام از بخش يرو

رات يير خواهد بود. بعد از اعمال تغييک شود، قابل تغيکه کل

 رات اعمال شود.ييتا تغ ميکن يک ميکلرا  "راتييثبت تغ"دکمه 
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 جستجو

 

از  يکيمطمئنا 

د يمف يبخش ها

هر  يو کاربرد

بخش  افزار نرم

آن  يجستجو

است. در گروه 

 يامکانات رو

ک يجستجو کل

 . ميکن يم

 

 

شده،  ويآرشل يه اطالعات از قبيم. اگر بقيينوع نامه موردنظر را انتخاب نما ،"درجستجو "م در بخش يتوان يم

و ... را  يحذف شده، شماره دفتر

 يلدهايم فيتوان يمم، يدان يم

م و در يک بزنيا تيمربوطه را پر و 

ک يدکمه جستجو کل يان رويپا

جه يب نتين ترتي. به اميکن يم

جستجو در پنجره سمت چپ 

 شد.نشان داده خواهد 

ا ر "يداخل يها نامه"مثال  يبرا

 يسپس رو م،يکن يانتخاب م

. همان ميکن يمک يجستجو کل

جه در سمت يد نتينيب يطور که م

 چپ قابل مشاهده است.



 31  داتامکارتابل الکترونیک افزار دبیرخانه و  راهنمای نرم

   

 

نویسی مهرگان گروه هنر و برنامه  

www.mapg.ir 

 

 مات برنامهیتنظ

 

آن  يک کردن رويمات برنامه است. با کليشامل تنظ يمات شخصيمات، گروه تنظيظتنزبانه  ،ياصل يمنو

 يک سري توان يم

 مات انجام داد.يتنظ

زبانه  اول، ي زبانه

ه است. در ياول ماتيتنظ

م يتنظ توان يمزبانه  نيا

 افزار نرمکرد که از 

Word  ا ياستفاده شود

ط پردازشگر متن ياز مح

الزم به  .افزار نرمخود 

 ذکر است که جهت

ک نوع يست از يبا يکاربران مل که کل ين دليد . به اييستم هماهنگ نمايت سيريم حتما با مدين تنظير اييتغ

ش فرض فعال يرخانه مربوطه که به صورت پينام شرکت و دب .نديط پردازشگر متن استفاده نمايمح يم برايتنظ

 م است. يهستند قابل تنظ

 

زبانه  ،يبعد ي زبانه

د يجد سينو شيپ

زبانه  نيدر ا است.

 ل سربرگيفا توان يم

متن نامه را  يبرا

 نيا يبرا م نمود.يتنظ

ک يکل ... يکار رو

از باز  کرده و بعد
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 .ميکن يمل موردنظر را انتخاب يفا openشدن پنجره 

 يمات نمابرهايتنظ

سوم زبانه  ده دريرس

 يک رويقرار دارد. با کل

 توان يمزبانه  نيا

 يها ليآدرس فا

افت شده را يدر

ن يبه ا. مشخص نمود

ک يکل ... يرومنظور 

و در پنجره  ميکن يم

Browse For 

Folder است  يوتريکامپمخصوص م ين تنظيا .ميکن يموتر را مشخص يافت شده در کامپيدر يل هاير فايمس

 دهد. يابرها را انجام منمافت يو کار در بودهآن نصب  يکه مودم رو

 

ارسال نمابر از  يبرا

 يکيهم  ،دستگاه

مات وجود يتنظ يسر

انتخاب دارد. با 

ارسال توسط  ي نهيگز

داتام، از  افزار نرمنمابر 

ن پس تمام نمابرها يا

ارسال  افزار نرمن يبا ا

ن ياخواهد شد. 

مخصوص م يتنظ

 دهد. يابرها را انجام مو کار ارسال نم بودهآن نصب  يکه مودم رواست  يوتريکامپ
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 توان يممات يدر بخش تنظ

مات نمابر را هم انجام داد. يتنظ

مات يتنظزبانه  يک رويبا کل

مودم  يکربنديمات پيتنظنمابر، 

س نمابر يت سرويو مشاهده وضع

م ين تنظيام داشت. يرا خواه

که است  يوتريکامپمخصوص 

و کار  بودهآن نصب  يمودم رو

ابرها را انجام ارسال نم ايافت يدر

 دهد. يم

 

 يکربنديدکمه پ يک رويبا کل

مودم باز  يکربنديمودم، پنجره پ

خواهد شد که با زدن دکمه 

خودکار مودم، مودم  ييشناسا

 .شود يم ييشناسا

 

س نمابر باز خواهد شد. يت سرويريس نمابر، پنجره کنسول مديت سرويدکمه مشاهده وضع يک کردن رويبا کل

 يارسال شده و فکس ها يافت شده، خطا در ارسال فکس، فکس هايدر يفکس ها يات هاين پنجره عمليدر ا
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و  بودهآن نصب  يکه مودم رواست  يوتريکامپمخصوص م ين تنظيا م است.يش و تنظيدر حال ارسال قابل نما

 دهد. يابرها را انجام مارسال نم ايافت يکار در

 

انامه ها يم رايتنظ يبرا

افت يدر ي زبانه يرو

ک يده کليانامه رسيرا

 ي نهيگزو  ميکن يم

س يافت توسط سرويدر"

 افزار نرم يکيپست الکترون

. ميکن يانتخاب مرا  "داتام

انامه ها يراب ين ترتيا به

افت خواهد يتوسط داتام در

 .باشد يها در نظر گرفته شده، م انامهيراافت يدر يکه برا يوتريکامپ يز فقط برايم نين تنظيا شد.

 

آخر مربوط به  ي زبانه

انامه يمات ارسال رايتنظ

ارسال " ي نهيگزاست. 

س پست يتوسط سرو

 افزار نرم يکيالکترون

 کرده انتخابرا  "داتام

ن پس ارسال يتا از ا

 افزار نرمن يانامه ها با ايرا

م ين تنظيا انجام شود.

 .باشد يها در نظر گرفته شده، م انامهيارسال را يبراکه  يوتريکامپ يز فقط براين
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 م.يکن يک ميکلره يدکمه ذخ يرو ،ماتيبعد از انجام دادن تمام تنظ

 

مات ياز به حفظ تنظيدر صورت ن

 يرو ل،يک فايبصورت  يکنون

مات به صورت يره تنظيدکمه ذخ

. پنجره ميکن يمک يل کليفا

ر و نام باز خواهد شد. يانتخاب مس

بعد از وارد کردن نام  و وارد کردن 

ک يکل Saveدکمه  ير رويمس

ل در زمان نصب ين فايا .ميکن يم

 افزار قابل استفاده است. مجدد نرم
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 ر کلمه عبورییتغ
 

 يمات شخصيمات، در گروه تنظيتنظزبانه  در

، ر کلمه عبور وجود داردييبه نام تغ يا نهيگز

را  ي. ابتدا کلمه عبور فعلميکن يمک يآن کل يرو

د را وارد يسپس کلمه عبور جد ،وارد کرده

د را يان دوباره کلمه عبور جدي، در پاميکن يم

ن ي. به امينز يد را مييو دکمه تا ميکن يموارد 

 ر خواهد کرد.ييعبور تغب کلمه يترت
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 ها پوشهت یریدم

 

در  يامکان افزار نرمن يدر ا

نظر گرفته شده است که 

خود  يهر کاربر بتواند برا

جاد و يپوشه ا يک سري

ن يا يد. برايت نمايريمد

مات يتنظزبانه  درمنظور 

 يا نهيت گزيريدر گروه مد

 ها پوشهت يريبه نام مد

ن آ يوجود دارد، رو

. در پنجره ميکن يمک يکل

. در قسمت ميکن يمپ يباز شده در قسمت عنوان پوشه، نام پوشه را تا

ر ي. رنگ و تصوميکن يم انتخابد را يپوشه جد ي، پوشه فوقانيپوشه فوقان

ن صفحه ييآن را در پا يم پوشه فوقانيتوان يم. ميکن يمآن را هم مشخص 

ک ير شاخه  کليعنوان زپوشه انتخاب شده به لد يف يم. رويانتخاب کن

ک يکل "رديگقرار" يت رويو در نها ميکن يمخاب را انت يکرده، پوشه فوقان

ست يد به لي. پوشه جدميکن يمک يدکمه درج کل يان روي. در پاميکن يم

سمت  يدر منو ها پوشهست ين به لياضافه خواهد شد و  همچن ها پوشه

 برنامه.  يراست صفحه اصل
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 ض هایت تفویریدم
 

ت يريآن پنجره مد يک رويبا کلض ها وجود دارد. يت تفويريمد يمات شخصيمات، درگروه تنظيتنظزبانه  در

 . شود يمض ها باز يتفو

 

. با زدن دکمه شود يمض کرد، آورده يبه آنها تفو توان يمکه  يست افراديض شونده، ليلد تفويف يک رويبا کل

فرد بتواند تمام  يعنيض کامل داد يبه فرد تفو توان يم .شود يممن افزوده  يض هايست تفويدرج نام فرد به ل

 م.يزن يض کامل را ميک تفوين منظور تيش و حذف را انجام دهد. به ايرايدرج، مشاهده، و يات هايعمل
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که محول شده است را انجام  يفيض شونده، با نام خود، وظاين معناست که شخص تفويبد "از طرف"ض يتفو

گردد. در  يمختلف ظاهر م يها ض کننده در بخشيبه همراه نام شخص تفو "از طرف"خواهد داد و عبارت 

 ض کننده خواهد بود.يض شونده همانند شخص تفويم، شخص تفويرا انتخاب نکن "از طرف"نه يکه اگر گزيصورت

 ر داد. ييض انتخاب شده را تغيات تفوييجز توان يمات ييجز يک رويست و کليل يها ضيتفواز  يکيبا انتخاب 

 

 

گران يخود به د فعال يها ضيست تفويلن يهمچن

فعال من  يها ضيتفو"در قسمت  يدر صفحه اصل

 گردد. يظاهر م "گرانيبه د
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 برنامه ینماها

 

بارز  يها يژگياز و يکي

ا ير تم ييتغ ،افزار نرمن يا

 يبرنامه است. برا ينما

زبانه  ين منظور رويا

ک يبرنامه کل ينماها

دلخواه  يو نما ميکن يم

. ميکن يمخود را انتخاب 

 . است ق در نظر گرفته شدهين بخش اکثر ساليدر ا
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 يداخل يافتيدر يها نامه يم سپس رويا ر دادهييتغ Valentineما تم برنامه را به  ر،ير زي، در تصونمونه يبرا 

 م.ينياجرا شده را بب يکامل نمام تا به طور يا ک کردهيکل

 

 ستمیخروج از س

 

 افزار نرمدکمه  يستم رويخروج از س يبرا

ش داده ينما جد خروييغام تاي. پميکن يمک يکل

ک يکل "بله"دکمه  يخروج رو ي، براشود يم

 م.يشو يب از برنامه خارج مين ترتي. به اميکن يم

 


