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 دقیقه 5 :زمان تقریبی مطالعه

های هوشمند اتوماسیون اداری فراگستر این است که به شما اجازه یکی از قابلیت
ها و ارجاعات دریافتی در کارتابل دهد تا با تعریف یک سری قوانین، بتوانید نامهمی

در این مقاله به شما نحوه تعیین  .بندی کنیدخود را به طور خودکار و هوشمند تقسیم
 .دهیمرت قدم به قدم نشان میاین قوانین را به صو

 

 منظور از قوانین کارتابل اتوماسیون اداری فراگستر چیست؟ -1
های مربوط به اتوماسیون مکاتبات ترین بخشکارتابل اتوماسیون اداری فراگستر از مهم

ها و ارجاعات دریافتی خود را توانید در آن، نامهآن است و محلی است که شما می
 .های سامانه فراگستر، هوشمند بودن کارتابل آن استکی از قابلیتی .مشاهده کنید

توانید برای آن قوانینی تعریف کنید که بر اساس آنها، پس از به این معنی که شما می
این اقدامات شامل  .ها اقدام خاصی به صورت خودکار انجام شوددریافت برخی نامه

رسانی خودکار در مورد ها و اطالعهها، ارجاع خودکار نامبندی خودکار نامهدسته
 .شودهای دریافتی مینامه

توانید قانونی تعریف کنید های دریافتی میبندی خودکار نامهبه عنوان مثال برای دسته
است، ” حسابصورت“با موضوعی که شامل عبارت ” مدیر مالی“ای از سمت که اگر نامه
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یک پوشه خاص با عنوان  دریافت کردید، این نامه به طور خودکار وارد
نمونه دیگر زمانی است که ارجاعی را دریافت کنید  .شود” های دریافتیحسابصورت“

باشد و سیستم آن را به صورت خودکار در ” اقدام شود“که متن آن دارای عبارت 
در این حالت به محض اینکه بر روی  .قرار دهد” جهت اقدام“ای به نام زیرپوشه

ن پوشه اقدام صورت گرفت، از کارتابل شما خارج و به پوشه دیگری های داخل اینامه
بندی مکاتبات به صورت دستی نخواهید بنابراین دیگر نیازی به طبقه .شوندمنتقل می

داشت و خواهید توانست به راحتی آنها مدیریت کرده و وظایف مربوط به آنها را انجام 
 .دهید

ع قوانین کارتابل اتوماسیون اداری فراگستر را برای در ادامه نحوه تعیین هر کدام از انوا
 :دهیمشما توضیح می

 کارتابل به محض ورود به هابندی خودکار نامهنحوه دسته -2
 Outlook کارکرد تعیین قوانین برای کارتابل اتوماسیون اداری فراگستر مشابه نرم افزار

توانید با تعیین تعدادی شروط خاص، مثال در مورد موضوع نامه، یعنی شما می .است
های دریافتی خود را در کننده نامه یا حتی متن ارجاع نامه، نامهفرستنده نامه، ارجاع

به عالوه در اتوماسیون فراگستر شما امکان تنظیم  .ر دهیدهایی خاص قراپوشه
بندی این نوع نامه و برخی پارامترهای دیگر را هم خواهید داشت که در ادامه رنگ

 .دهیمجزئیات این تنطیمات را برای شما نشان می

برای تعیین قوانین کارتابل در اتوماسیون اداری فراگستر، در اولین قدم باید یک پوشه 
های شما بندی برای نامهاین پوشه جدید مبنای قوانین دسته .جدید تعریف کنید

برای ایجاد این پوشه کافیست تا روی دکمه کنار منوی کارتابل کلیک کرده و  .شوندمی
 .نتخاب کنیدگزینه ایجاد پوشه جدید را ا

https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/


 

 

www.Faragostar.net 3 

 

 ایجاد پوشه جدید در کارتابل اتوماسیون اداری فراگستر

ها وارد بخش زیرساخت پس از ایجاد این پوشه، کافیست تا از منوی زیرسیستم
را انتخاب ” قوانین کارتابل “در قسمت زیرساخت اتوماسیون، گزینه .اتوماسیون شوید

از پنجره ای که به ” اضافه“نتخاب گزینه توانید با اشود میای که باز میدر پنجره .کنید
 .شود، قوانین را تعریف کنیدشکل زیر باز می
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 نحوه تعیین قوانین در کارتابل اتوماسیون اداری فراگستر

های متعددی در اختیار شما قرار کنید، گزینههمانطور که در تصویر فوق مالحظه می
های خود قوانین تعریف کنید تا پوشهتوانید برای زیردارند که با استفاده از آنها می

در قسمت سمت راست این پنجره، شما  .های دلخواه شما قرار بگیرندها در پوشهنامه
ها، پوشه مربوطه و حتی خواهید تعریف کنید، رنگ نامهکه می” نام قانون“توانید می

 .نوع شرط این قوانین را انتخاب و ذخیره کنید

ها بندی نامههایی که برای دستهتوانید شرطمی در قسمت سمت چپ این پنجره،
نامه، موضوع، توانند مربوط به شمارهها میاین شرط .مدنظر دارید، تعریف کنید

ای که نامه را ثبت کننده، متن ارجاع، نوع نامه و حتی دبیرخانهفرستنده، گیرنده، ارجاع
مورد نظر و شرایط آن در  توانید ویژگیپس می .کرده است و بسیاری موارد دیگر باشد

توانید این قوانین می” اضافه“در نهایت با فشار دادن دکمه  .کادرهای روبرویی وارد کنید
 .را ثبت کنید

ای از قوانین تعریف شده برای کارتابل اتوماسیون اداری توانید نمونهدر تصویر زیر، می
 .فراگستر را مالحظه کنید
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 ن اداری فراگسترنمونه قوانین کارتابل اتوماسیو

هایی است که عنوان موضوع آنها شامل عبارت بندی نامهاولین قانون برای دسته
هایی است که عنوان فرستنده نامه دومین قانون نیز مربوط به نامه .باشد” مرخصی“

بینید که در چنین در تصویر بعدی می .شامل یک نام خاص )در اینجا جهانبخش( باشد
دریافت کنید، این نامه به طور هوشمند در ” مرخصی“با موضوع ای حالتی اگر نامه

 .اید )در اینجا زیرپوشه مرخصی( قرار داده خواهد شدای که برای آن انتخاب کردهپوشه
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 ها در اتوماسیون اداری فراگستربندی هوشمند نامهنمونه دسته

ین رنگ روی آنها ها انتخاب کرده باشید، اهمچنین اگر رنگ خاصی برای این نوع نامه
 .مشابه تصویر زیر که رنگ سبز برای نامه مرخصی انتخاب شده است .اعمال خواهد شد

 

 نامه دسته بندی شده به صورت هوشمند
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 نحوه دریافت اطالع رسانی به محض ورود نامه به کارتابل -3
گاهی اوقات کاربران نیاز دارند تا از دریافت یک نامه خاص )مثال از یک شخص 

برای این کار  .بخصوص(، حتی اگر وارد سامانه اتوماسیون هم نشده باشند باخبر شوند
 .کار را انجام دهندتوانند با تعریف یک قانون جدید در بخش قوانین کارتابل، اینآنها می

 

توانید به محض ورود نامه به کارتابل، از رتابل فراگستر میبا تعریف یک قانون در کا
 آن مطلع شوید

ای توانید در پنجرهبینید، در بخش قوانین کارتابل شما میهمانطور که در تصویر فوق می
شود، شروط مورد نظرتان برای دریافت اطالع که برای تعریف یک قانون جدید باز می

هایی که از آقای حسینی توانید تعیین کنید برای نامهمثال می .رسانی را مشخص نمایید
 .کنید، چه نوع اطالع رسانی انجام شوددریافت می

توانید از قسمت زبانه اطالع رسانی، نوع اطالع رسانی مورد نظر خود را تعیین سپس می
 .دآنها صورت بپذیر  2تواند با ارسال ایمیل یا پیامک و یا هر این اطالع رسانی می .کنید

پس از ذخیره این قانون، در صورت دریافت نامه ای که حائز شرایط تعریف شده باشد، 
 .به کاربر از طریق سیستم در قالب پیامک یا ایمیل اطالع رسانی خواهد شد
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 نحوه ارجاع خودکار به محض ورود نامه به کارتابل -4
های رخی نامهها کاربران نیاز خواهند داشت تا بتوانند به محض دریافت بخیلی وقت

خاص، آنها را بصورت خودکار با شرح اقدام و سایر تنظمیات الزم به کاربر دیگری ارجاع 
برای این کار کافیست در بخش قوانین کارتابل وارد شده و یک قانون جدید  .دهند

 .تعریف کنند

 

 های ارجاع خودکار به محض ورود نامه به کارتابلگزینه

ای که برای تعریف یک قانون بینید، در ادامه در پنجرههمانطور که در تصویر فوق می
ها، از قسمت زبانه ارجاع شود، باید ضمن تعیین شروط مورد نظر برای نامهجدید باز می

خودکار، گیرنده، متن ارجاع، نوع ارجاع و سایر تنظمیات مورد نظر را تعیین و آنرا ثبت 
نامه ای که حائز شرایط تعریف شده  پس از ذخیره این قانون، در صورت دریافت .کنید

 .در قانون باشد، آن نامه بصورت خودکار به فرد مورد نظر ارجاع خواهد شد

توانید برای هر پوشه چندین شرط و قانون را اعمال در نهایت به یاد داشته باشید که می
و برای مشاهده جزئیات بیشتر  .کندکنید و سیستم تمامی آنها را بررسی و اعمال می

نحوه استفاده از گزینه قوانین کارتابل در  کنیم از ویدئویراهنمای تصویری توصیه می
 .اداری فراگستر بازدید نمایید سیستم اتوماسیون
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 آخر المک -5
 .شودیم هیتوص یموفق هر کسب و کار یاجرا یبرا یاسناد و مدارک سازمان تیر یمد

 نینو یمدارک، روش ها نیا یدست یساز رهیو ذخ تیر یمد یباال نهیبا توجه به هز 
 تیر یمد یبرا نهیبه یراهکار یادار ونیاتوماس یاسناد مانند نرم افزارها یگانیبا

 نیاز بهتر  یکیمستندات فراگستر  تیر ینرم افزار مد .هستند یمستندات سازمان
 یادار ونیبا اتوماس شتریب ییآشنا یبرا .است رانیافزارها در انرم نیا یهانمونه

.دیکارشناسان ما استفاده کن گانیاز مشاوره را دیتوانیفراگستر، م
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