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 پیشنویسارسال تب اطلاعات اصلی در  – پیشنویس مشاهده نکردن گیرندگان: 

می تواند  منوی کارمنددر مورد نظر  سمتو  دبیرخانهاگر شخص دارای چند سمت باشد، باتوجه به انتخاب  جواب:

 گیرندگان مرتبط را مشاهده نماید.

 

ن ترتیب در پرکردن اطلاعات نکردرعایت  خواهد بود. Dه ب Aهای ارسال پیشنویس از سمت راست ترتیب پرکردن باکس نکته:

 که در باکس گیرندگان فردی مشاهده نشود.باعث می شود 

 

 مراجع در نامه ارجاع داده به شخص: -ندیدن پیوست نامه 

بر روی سمت  -ساختار سازمانی-مرکز مدیرتشخصی نامه ای دریافت کرده و ارجاعات و پیوست آنرا مشاهده نمی کند. در : جواب

 را باز می کنیم. حتما باید گزینه عادی در بخش دسترسی به نامه ها تیک خورده باشد.شخص رفته و تب دسترسی ها 
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 :پیدا نکردن اسم شخص در تفویض اختیار 

هر دو شخص را جستجو کرده و  کاربران-مدیریتمرکز اگر نام شخصی در تفویض اختیار کس دیگری پیدا نشد، باید در  جواب:

 هر دو را یکسان تعریف نمود. محدوده دسترسی  و گروه کاربری

 

  در تعریف سمت و اتصال به شخص حقیقی، فرد مورد نظر پیدا نمی شود: 

اما اگر در درج اشکال تکراری بودن داده شد  با درج کد ملی تعریف شود.در اینصورت فرد باید در اشخاص شناسایی شده  جواب:

 باید مراحل زیر طی شود:
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 کد ملی درج نگردد( -اضافه )درج نام و نام خانوادگی -اشخاص شناسایی شده -مرکز مدیریت .1

 شود.متصل  سمت را پیدا کرده و شخص حقیقی را -ساختار سازمانی -مرکز مدیریت .2

فرد را جستجو می کنیم دونفر با نام یکسان پیدا می شود که شابه)اشخاص م -اشخاص شناسایی شده -مرکز مدیریت .3

 یکی کدملی دارد و دیگری ندارد. دونفر را انتخاب و نامی را که کدملی دارد را تیک اصلی زده و با هم ادغام می کنیم.

 

 ای که قصد ارجاع داریم نبودن دکمه ارجاع در نامه: 

 جستجو و گزارشگیری نامه، جستجو و باز شود. دیگر دکمه ارجاع فعال نخواهد بود. -اگر نامه ای از طریق ابزار جواب:



 

        

 اشکالات در کارتابل نامه های کاربران آموزشفرم 

 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 02/08/9316  تاریخ تدوین: فناوری اطلاعاتواحد:  مدیریت ومنابعمعاونت توسعه 

 8  از    4 صفحه مریم احدیانارائه دهنده گزارش:     TN-014/11کد مدرک:

ارجاع نامه تنها برای نامه هایی که به کارتابل خود شخص آمده است فعال می گردد. بنابر این برای جستجو از مسیر  .1

 استفاده شود.  آرشیونامه های شخصی-ابزار

 های سمتنامه کارتابل اشد.چون گزینه آرشیونامه های شخصی، درست تنظیم شده ب سمت پیش فرضحتما باید  .2

 .جستجو می کند پیش فرض را 

 

  فایلpdf :نامه در سایز هماهنگ نشان داده نمی شود و همینطور با سایز درست پرینت نمی شود 

 را نصب کرده باشید فقط کافی است که گزین ههای زیر را تنظیم نمایید. foxit readerنرم افزار اگر  جواب:
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 file-preferences-page display-zoom=100%برای دیدن فایلها در سایز درست:  .1

 file- print: برنامه فاکسیت را باز کنید. A5 in A5و  A4 in A4برای پرینت  .2

 را تیک بزنید. choose a paper source by pdf page sizeدر پنجره باز شده گزینه 

 
 

 :فعال نبودن منوی مکاتبات برای کارتابل شخص 

 موجود نباشد باید در زیر منوی نرم افزارها مکاتبات اگرمنوی  جواب:

 تیک خورده باشد.گزینه های زیر  تب دسترسی ها-شخص مورد نظر-کاربران -مرکز مدیریتدر  -1

 سیستم پیام داخلی -- ارسال پیام – های مرتبطتفویض اختیار سمت — ها بر روی کامپیوتر کاربریدریافت فایل
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 در سمت اضافه شده باشد. گروههای دسترسیگروه اتوماسیون:نام واحد به  -2
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 یا الگوی نامه در ارسال نامه ها: مرتبط مشاهده نکردن گیرندگان 

در منوی کارمند می تواند گیرندگان مرتبط را اگر شخص دارای چند سمت باشد، باتوجه به انتخاب سمت مورد نظر  جواب:

 مشاهده نماید.

 

 مرتب نبودن نامه هایا پیام ها  به تاریخ در کارتابل: 

اگر نامه ها یا پیامها در کارتابل به تاریخ مرتب نمی باشند و یا نامه های جدید در اول لیست مشاهده نمی گردند،  جواب:

مرتب گردند. اگر دوباره روی کلمه تاریخ  صورت نزولییکبار کلیک شود تا نامه ها یا پیامها به  کلمه تاریخکافی است روی 

 چیده خواهند شد. صعودیکلیک شود نامه ها 

چپ  در سمتگزینه صفحه اگر نامه را در لیست پیدا نمی کنید به صفحات بعدی کارتابل مراجعه نمایید. برای اینکار روی 

 بالا مراجعه نمایید.
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 بدون خطا خطا در باز کردن فایل متن: 

روی سیستم  foxit readerها باز نمی شود و خطایی هم داده نمی شود. باید چک شود که نرم افزار  اگر فایل متن نامه جواب:

یکبار باز شود و اگر پیغامی داده می شود آنرا غیر فعال  foxit readerنصب می باشد یانه. در خارج از اتوماسیون باید نرم افزار 

 نمود. درستی کارکرد این نرم افزار باید چک شود.

 خطا داده شود، تنظیمات و ابزار کاربری باید از نو نصب گردند.اگر 

 


