
 
 

    

  

 یبه نامه ارسال سینو شیپ لیتبد
 فراگستر ونیدر اتوماس



 

 

www.Faragostar.net 1 

 سوالی این کنیم؟ ارسال را اتوماسیون در اداری نامه یک نویس پیش توانیممی چگونه
 پیش کنند،می آغاز را اتوماسیون با کار تازگی هب که کاربرانی از بسیاری برای که است

 فراگستر اتوماسیون در ارسالی نامه به نویس پیش تبدیل نحوه مقاله این در آید.می
 .شودمی داده توضیح

 
دهد تا نوشته خود را مرور کرده و محتوای نویس سندی است که به شما امکان میپیش

نیز سندی در حال تهیه است که هنوز ارسال  پیش نویس نامه اداری. آن را اصالح کنید
تواند خطاهای احتمالی در مکاتبات را کاهش دهد. در نشده است و استفاده از آن می

نویس توانید از پیشدر اتوماسیون اداری، شما می نحوه نامه نگاری صورت آشنایی با
دهد که دیجیتالی نیز استفاده کنید. پیش نویس دیجیتالی به شما این امکان را می

گیر امالیی افزارهای غلطاشغال فضای زیادی نگه دارید و از نرم هایتان را بدوننامه
کامپیوتری نیز استفاده کنید. استفاده از پیش نویس نامه در اتوماسیون فراگستر یکی 

 .از امکانات متنوع این سامانه برای انجام مکاتبات اداری است
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 یبه نامه ارسال سینو شیپ لیتبد -1
تا قبل  د،یکنیم دینامه جد کیکه شروع به ثبت  یفراگستر، زمان یادار ونیدر اتوماس

)شماره ثبت( به آن اختصاص داده  کاتوریشده و شماره اند یینها دیینامه تا نکهیاز ا
 سینو شیابتدا پ ستمیدر س گریاست. به عبارت د سینو شیکم پشود، نامه در ح

مخاطب ارسال نکرده  یکه نامه را برا یو تا زمان شودیبه نامه م لیساخته و سپس تبد
 .دینیبب سینوشیآنها را در کارتابل پ دیتوانیم د،یباش

به طور  دیارسال گرد رندگانیگ یبه نامه شد و برا لیتبد سینو شیپ نکهیبه محض ا
. کندیم دایها انتقال پخارج شده و به کارتابل ارسال شده سینوشیخودکار از کارتابل پ

 نهیگز  یسمت راست رو یدرخت یاز منو دیتوانیم هاسینو شیپ نیا دنید یبرا
را  سینو شیاست که چگونه نامه پ نیا ی. اما سوال اصلدیکن کیکل هاسینوشیپ

  ؟میکنیارسال م
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کرده و  یگذارشده را شماره سینو شیاست که نامه پ یانهیو ارسال، گز  رهیذخ نهیگز 
 یو ارسال را بر رو رهیدکمه ذخ ون،ی. اگر در اتوماسکندیارسال م رندگانیبه کارتابل گ

و  رهیذخ یمعناست که شما دسترس نیبه ا د،یکنینامه خود مشاهده نم جادیفرم ا
 .دیندار  د،یکرد ابکه انتخ یقالب یارسال را رو

 سینو شیخودتان پ دیتوانیم د،ینامه دار  یبه شماره گذار یکه شما دسترس یدر موارد
و  رهیدکمه ذخ یبر رو کیحالت با کل نی. در ادیو ارسال کن دییتا تاینامه را امضا و نها

 .شودیو ارسال م یگذارو امضا شده و هم شماره دییامضا، نامه شما هم تا
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اعطا  ونیاتوماس ستمیس ریها توسط مدنامه یو ارسال بر رو رهیبه دکمه ذخ یدسترس

 شیپ لیتبد یبرا د،ینداشته باش یدکمه دسترس نیکه شما به ا ی. در حالتشودیم
که امکان  دیارجاع کن یو امضا نموده و به کاربر دییآن را تا دیبا یبه نامه ارسال سینو

ثبت آن را همراه با شماره نامه  دییتاو ارسال نامه را دارد. بعد از ارسال نامه،  رهیذخ
.کرد دیخواه افتیدر 
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