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 دقیقه 5 :زمان تقریبی مطالعه

های ترین کاربردهای یک نرم افزار اتوماسیون اداری، نگارش و ارسال نامهیکی از اصلی
توانید از چندین فراگستر شما می نامه نگاری در اتوماسیون اداری هنگام .اداری است

اما اگر بخواهید از قالب نامه اختصاصی  .فرض استفاده کنیدنوع قالب نامه پیش
خودتان استفاده کنید چطور؟ آیا قابلیت طراحی قالب نامه ها در اتوماسیون اداری 

 .پردازیمفراگستر وجود دارد؟ در این مقاله به پاسخ این سوال می

 

آیا امکان طراحی قالب نامه های اداری در اتوماسیون اداری  -1
 فراگستر وجود دارد؟

های خوب اتوماسیون فراگستر این است که به شما اجازه طراحی انواع قابلیت یکی از
و در  Word وب یاتوانند تحتها میاین قالب .دهدهای نامه اداری را میمختلف قالب

بندی کرده و دسترسی ها را دستهتوانید این قالبشما می .سایزهای مختلف باشند
ها را برای نین، این امکان وجود دارد که قالبهمچ .کاربران را به آنها مشخص کنید

فرض به نوع خاصی از اسناد اختصاص اسناد نیز تعریف کنید و آنها را به صورت پیش
 .دهید
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های و نقش دقت داشته باشید که در اینجا منظور از طراحی قالب نامه، تهیه طرح
انه با استفاده از نرم یعنی شما لوگو و تصویر سربرگ را خودتان جداگ .گرافیکی نیست

سپس، زمانی که تصاویر مربوط به قالب نامه را  .کنیدافزارهای گرافیکی طراحی می
توانید برای تعریف و ساخت یک قالب نامه جدید با استفاده از آنها تهیه کردید، می

 .اقدام کنید

های اداری جدید در مراحل تعریف و اضافه کردن قالب نامه -2
 اتوماسیون فراگستر

برای تعریف و اضافه کردن قالب نامه های اداری جدید در اتوماسیون اداری فراگستر، 
در این قسمت  .راهبر سامانه باید از قسمت تنظیمات زیرساخت اتوماسیون اقدام کند

های جدید استفاده های مختلفی وجود دارند که برای تعریف و اضافه کردن قالبگزینه
ها باید ابتدا با کلیت مراحل تعریف و اضافه کردن برای درک بهتر این گزینه .شوندمی

این مراحل عبارتند  .های اداری جدید در اتوماسیون اداری فراگستر آشنا شویدقالب نامه
های نامه ویرایش آنالین قالب -2طراحی و آپلود یک فایل قالب نامه جدید،  -1 :از

های مختلف استفاده از تگ -۴های تعریف شده، مهبندی قالب نادسته -۳وب تحت
تعیین دبیرخانه مربوط به هر یک از قالب  -5، …برای خودکارسازی تاریخ، شماره نامه و 

 .های نامهتعیین سطح دسترسی افراد به قالب -۶ها و در نهایت نامه

خت های مربوطه در قسمت زیرساحال که با کلیت این مراحل آشنا شدید به گزینه
 -1 :ها شاملبینید، این گزینههمانطور که در تصویر زیر می .پردازیماتوماسیون می

قالب نامه است که  -۴بندی قالب نامه، و دسته -۳کاغذ نامه،  -2فایل قالب نامه، 
 .ها هستندهمگی مربوط به تهیه قالب نامه
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اتوماسیون اداری های اداری در قسمت زیرساخت های مربوط به قالب نامهگزینه
 فراگستر

های تواند قالب نامهماند این است که راهبر سیستم چگونه میسوالی که باقی می
در ادامه به تعریف این مراحل  .اداری جدید را در اتوماسیون اداری فراگستر تعریف کند

 :پردازیممی

این قالب  .در اتوماسیون فراگستر، امکان تعریف چندین نوع قالب نامه وجود دارد- 1
برای تعریف،  .، تحت وب، قلم نوری، و قالب نامه فایلWord قالب :ها عبارتند ازنامه

اگر  .ویرایش یا حذف هر کدام از آنها باید ابتدا از گزینه فایل قالب نامه استفاده کنید
باشد، باید فایلی را که از قبل برای قالب نامه خود  Word قالب نامه شما از نوع قالب

اما اگر قالب وب یا قلم نوری باشد، در این قسمت  .اید، در اینجا آپلود کنیدطراحی کرده
 .شوندتعریف می

ای برای اضافه کردن فایل قالب نامه جدید در این بخش، گزینه اضافه را بزنید و از پنجره
در این پنجره ضمن آپلود فایل  .شود آن را تعریف کنیدکه مطابق شکل زیر باز می

امضا بودن، نوع قالب  2توانید نام قالب، زبان قالب نامه، تک امضاء یا الب نامه میق
فراگستر مشخص  نرم افزار مدیریت مستندات نامه و سند مرتبط با آن را در بایگانی و

 .کنید
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 یدنحوه اضافه کردن فایل قالب نامه جد

قسمت کاغذ نامه برای تعریف کردن سربرگ و  .آیتم بعدی گزینه کاغذ نامه است- 2
یعنی اگر شما بخواهید یک قالب وب را از  .شودهای وب استفاده میبرگ قالبته

های آن را در برگهای نامه، تعریف کنید، ابتدا باید سربرگ و تهقسمت فایل قالب
برگ مورد نظر برای اینکار تصاویر سربرگ و ته .قسمت کاغذ نامه مشخص کرده باشید

 .اید در این قسمت آپلود کنیدخود را که از قبل طراحی کرده
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 های نامه تحت وببرگ برای قالبنحوه تعریف کردن سربرگ و ته

ها است که نامهبندی قالبآیتم بعدی در منوی زیرساخت اتوماسیون، گزینه دسته- ۳
 .هایتان تعریف کنیدنامههای مختلفی برای قالببندیستهتوانید ددر آن شما می

 .ها هستندهای اداری نمونه این دستههای داخلی، صادره، و فرمنامه

هایی که در مراحل در این قسمت، قالب نامه .است” قالب نامه“آیتم آخر هم گزینه - ۴
های برای تعریف یکی از قالب نامه .شونداند، در سیستم تعبیه میقبلی ساخته شده

در پنجره ای  .ساخته شده در سیستم، باید در این بخش روی گزینه اضافه کلیک کنید
کنید و سپس فایل قالب نامه، شود، یک نام برای قالب جدید انتخاب میکه باز می

یم توانید تنظهای دیگر را میبندی آن، فرمت دبیرخانه مرتبط و یک سری گزینهدسته
 .کنید

دهی و دبیرخانه مرتبط با یک نامه گزینه فرمت دبیرخانه برای این است که فرمت شماره
اگر یک فرمت دبیرخانه خاص را برای یک نوع قالب نامه انتخاب کنید،  .را مشخص کنید

در این صورت نوع قالب انتخاب شده به صورت انحصاری توسط آن دبیرخانه 
قالب “در قسمت  .تواند آن را تغییر بدهدد و کاربر نمیشوگذاری و پردازش میشماره
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های از زیرسیستم اتوماسیون، شما این توانایی را نیز خواهید داشت تا دسترسی” نامه
ها را بر اساس واحد سازمانی یا بر اساس سمت یا پست آنها کاربران به قالب نامه

 .مشخص کنید

 

 اداری فراگسترهای جدید در اتوماسیون تعریف قالب نامه

 های نامه در اتوماسیون فراگسترنحوه استفاده از قالب -۳
های اداری در اتوماسیون اداری همانطور که در ابتدای این نوشته خواندید، قالب نامه

ها بعد از اینکه این قالب نامه .فراگستر باید توسط ادمین و راهبر سامانه طراحی شوند
ه آنها مشخص شد، کاربران در صورت داشتن های مربوط بتعریف شدند و دسترسی

ها یا اسناد خود استفاده توانند از آنها برای نگارش نامهمجوزهای دسترسی الزم، می
 .کنند

های نامه در اتوماسیون فراگستر کافیست تا کاربر وارد قسمت برای استفاده از قالب
در پنجره ای  .انتخاب کند کارتابل اتوماسیون خود شود و گزینه ایجاد نامه/سند جدید را

های نامه تعبیه شده در سیستم برای کاربر نمایش داده شود فهرستی از قالبکه باز می
بینید همانطور که می .تواند بر اساس نیاز خود از میان آنها انتخاب کندشود و میمی

 .های نامه مشابه مراحل ایجاد و نگارش یک نامه جدید استنحوه استفاده از قالب

برای آشنایی بهتر با مراحل طراحی قالب های نامه جدید در اتوماسیون اداری فراگستر، 
.مشاهده کنید اینجا ازآن را  ویدئوییتوانید راهنمای می
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