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 ورود به فراگستر پالسنحوه 

 چگونه سامانه فراگستر پالس را فرخواني کنیم.

 یاز مرورگرها یکیاست  کافی. یستن یافزار خاصبه نصب نرم یاز، نیا تبلت خود تلفن همراهپالس بر روی  فراگستر سامانهاستفاده از  برای

مشابه  .وارد نمایید نوار ابزارماسیون اداری سازمان خود را در اتو سامانه وب آدرس واجرا  را (chrome)کروم یا (safari) سافارینظیر موجود 

بر روی آن به  تپکه با  می شودمشاهده  سامانه فراگستر نسخه موبایلنام کاربری و رمز عبور لینک ورود به  ،تصویر ذیل در پایین کادر ورود

 سامانه فراگستر پالس وارد خواهیم شد.

 

 

می  PWA/افزودن عبارت  آدرس، روش دیگر ورود به سامانه فراگستر پالس نوشتن کامل آدرس سامانه اتوماسیون اداری سازمان و در انتهای

درج آدرس  ،باشد https://oa.MyOraganization.com ما اگر آدرس سامانه اتوماسیون اداری سازمان به عنوان مثال باشد.

https://oa.MyOraganization.com/pwa ستر پالس منتقل خواهد کرد.گکاربر را به صفحه ورود سامانه فرا ،در نوار آدرس مرورگر 

https://oa.myoraganization.com/
https://oa.myoraganization.com/pwa
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نام “. الزم به ذکر است که یدکن تپ ”ورود“ یمهکد یو سپس رو یپمربوطه تا هایبخش و رمز عبور خود را در  ینام کاربر یدصفحه با ینا در

 شود.یقرار داده م ان سامانهکاربر یارو در اخت یفتعر مرتبه یک یستمس یرتوسط مد” رمز عبور“و ” یکاربر

  منظور از تپ یاTap  تبلت می باشد )معادل یا  انگشت بر روی بخش مشخصی از صفحه تلفن همراه،تماس با سر

 .کلیک در هنگام استفاده از موس در کامپیوتر ها(
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 “حساس است. به حروف کوچک و بزرگ” رمز عبور 

 قرار دهیم؟ راگستر پالس را در صفحه اصلي تلفن همراهچگونه لینک ف

 : Safariو مرورگر   IOSدر 

 فرم ورود کاربر در سامانه فراگستر پالس می شویم. سافاری )به روشی که در باال ذکر شد( واردابتدا در مرورگر 

پ ت Add to Home Screenتپ کرده و در پنجره ای که باز می شود بر روی گزینه  1سپس مشابه تصویر ذیل در پایین مرورگر بر روی گزینه 

 شما قرار خواهد گرفت. IOSفراگستر پالس در صفحه اصلی لینک سامانه  Addبعد از تپ بر روی گزینه  نموده و

 

 : Chromeیا آندروید با مرورگر   IOSدر 

شدید بر روی  هنساما. وقتی وارد وارد شویدپالسسامانه فراگستر موبایل خود را باز کنید و سپس به Chrome برای انجام این کار، ابتدا مرورگر

لینک سامانه فراگستر پالس در  با این کار ،تپ کنید را Add to home screen گزینهنمایید و سپس تپ سمت راست  ی مرورگرمنوی باال

 )تصویر زیر( صفحه اصلی گوشی یا تبلت شما قرار خواهد گرفت.
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 میز کار:
این فرم امکاناتی از جمله دسترسی  در الگین به سامانه( به آن وارد خواهید شد.بعد از کار اولین فرمی است که شما بعد از ورود به سامانه )میز

فعال )در صورت تعریف بیش از یک سمت سازمانی ی بین سمت های یآمار مکاتباتی کاربر، امکان جابجا مشاهده به بخش های مختلف سامانه،

 ح هر بخش می پردازیم.یتوضدر اختیار کاربر قرار دارد. که در ادامه به فعال برای کاربر( و امکان مشاهده تابلوی اخبار اعالنات سازمان 

 دسترسي به بخش هاي مختلف سامانه:

 مشخص شده در تصویر ذیل جستجو و...( کافیست بر روی گزینهبرای دسترسی به بخش های مختلف سامانه )همانند کارتابل، ارسال شده ها، 

 

فرمها و امکانات لیستی از  منوی اصلی سامانه باز می گردد و یک مرتبه تپ کنید. با این کار ،که در باال و سمت راست فرم میز کار تعبیه شده  

صی، سامانه فراگستر پالس در اختیار شما قرار خواهد گرفت. این امکانات شامل ورود به بخش های میزکار، کارتابل، ارسال شده ها، بایگانی شخ

 ه می باشد.و خروج از سامان ، راهنمابایگانی سازمانی، جستجو، تنظیمات، درباره فراگستر
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 مشاهده آمار مکاتباتي کاربر:

ارسال  کارتابل و فهرست های تعبیه شده است، کاربر می تواند به تفکیک سمکاتباتی که در مرکز فرم میزکار سامانه فراگستر پالدر بخش آمار 

 هر بخش را مشاهده نماید.  موجود د ، تعداد نامه های خوانده نشدهشده ها

که به ترتیب  ،نمایش می دهدبه کاربر در این دو فهرست را نامه های موجود کل تعداد  ،نامه های اقدامی پیگیری ها و فهرست عدد مقابل گزینه

 ،نموده است )عدد مقابل نامه ها اقدامی(و یا جهت اقدام دریافت  پیگیری(فهرست ه )عدد مقابل ارجاع داد ،جهت اقدامکاربر ی است که ینامه ها

 باز باقی مانده از فهرست کارهای تعریف شده کاربر مشاهده خواهد شد.  کارهایانجام کار نیز  در بخش فهرست

نامه های خوانده نشده  به عنوان مثال می توانیم با تپ بر روی آمار متناظر آن بخش وارد گردد. تواند با تپ بر روی هر بخش به فهرستکاربر می 

 یا با تپ بر روی آمار نامه های خوانده نشده در ارسال شده ها، به فهرست ارسال شده ها وارد شویم. م.، به فهرست کارتابل وارد شویکارتابل در

 

 

 

 :فعال سازماني جابجاي بین سمت هاي

اطالعات مکاتبات سمت فعال او را نمایش خواهد داد. برای  "پیش فرض"سامانه بطور  ،در صورتی که کاربر دارای بیش از یک سمت فعال باشد

 بر روی عنوان سمت سازمانی در میز کار ر سمت ها کافیستو مشاهده و انجام مکاتبات با سای یشبا سایر سمت ها کاربر تعویض سمت فعال

 تا لیست تمامی سمت های سازمانی فعال کاربر در اختیار او قرار گیرد.  تپ نمایید
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دقت شود که انجام  .انتخاب و تپ بر روی هر سمت سامانه به طور خودکار بر روی اطالعات مکاتباتی آن سمت منتقل خواهد شد با حال

 .ذیرفتپمکاتبات و دسترسی های کاربر بر اساس سمت انتخاب شده او انجام خواهد 

 :مشاهده تابلوي اخبار اعالنات سازمان

میز شده در  هسامانه اصلی اتوماسیون اداری فراگستر، کاربر می تواند در بخش اخبار و اعالنات تعبیدر صورت وجود و تعریف اخبار و اعالنات در 

 فراگستر پالس اطالعات اخبار و اعالنات را مشاهده نماید.کار 
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با تپ کردن بر روی موضوع داشته باشید،  را تمامی خبرچنانچه تمایل به خواندن از آنجایی که در میز کار خالصه اخبار نمایش داده می شود، 

 ید شد که میتوانید تمامی اطالعات مرتبط با آن خبر را مالحظه نمایید.منتقل خواه صفحه جدیدیبه ، خبر

 

 خروج از سامانه:

در نوار نارنجی تپ نموده، در انتهای لیست، گزینه  اصلی سامانه گزینه منویچنانچه تمایل به خروج از سامانه داشته باشد، در میزکار بر روی 

 خروج را انتخاب نمایید.
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 کارتابل:فهرست 

 :به کارتابلورود 

شده  کارتابلتوانید وارد هایی که دریافت کرده اید مییعنی برای مشاهده نامه ،قرار دارد به کارتابل شما شدهارسالهای ی نامهکلیهدر این بخش 

منوی اصلی سامانه فراگستر از  ،کارتابلفهرست برای ورود به  انجام دهید. ها روی نامهرا ...  بایگانی و ارجاع، پاسخ ومشاهده نامه، لیاتی نظیر عم

 کنید. تپ  "نامه ها کارتابل" یا از آمار مکاتباتی موجود در میز کار بر روی گزینهو  "کارتابل"ی ، روی گزینهسامانه سمت راستدر  پالس

 

 

 

، تاریخ نامه شماره هر سطر شامل موضوع، یافت نموده اید وجود دارد،درکه شما  یهای نامه ها یا پیش نویس نامه فهرست کارتابلدر صفحه 

 می باشدشما توسط یافت شده در

  د.مشخص خواهند ش در انتهای سطر هر نامه با عالمتنامه های که دارای پیوست می باشند 

  خواهد شد.  درج  [محرمانه]دریافت شوند، در ابتدای موضوع نامه عبارت که به صورت محرمانه نامه هایی 

نامه های دریافت شده از نوع وارده )نامه های وارده به سازمان( با آیکون پاکت قرمز رنگ، نامه های دریافت شده از نوع شما  ،لابدر فهرست کارت

سازمان( با آیکون صادره از )نامه های  صادرهداخلی )نامه های جاری درون سازمانی( با آیکون پاکت زرد رنگ و نامه های دریافت شده از نوع 
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شدن نامه  پاکتهای در بسته به معنی عدم خوانده شدن نامه توسط کاربر و پاکتهای در باز به معنی خوانده .ص خواهند بودمشخرنگ،  سبزپاکت 

 توسط کاربر خواهند بود.

 

بر روی موضوع نگشت است با کافی ،مالحظه کنید تلفن همراهتاننتواستید همه آنرا در صفحه در صورتی که موضوع نامه طوالنی بود و شما 

 بکشید تا موضوع نامه اسکرول شود و شما بتوانید تمام آنرا مالحظه کنید. و راست سمت چپ نامه به

 

 .خص شده در شکل ذیل تعبیه شده استدر باالی فهرست نامه ها آیکون مش
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. برای آنکه داخل فهرست کارتابل را بگردیم، کافیست بخشی م گشتبا تپ بر روی آیکون فلش سمت راست از کارتابل به فرم میز کار بر خواهی

 انجام خواهد شد.جستجو  Enter زدن کلیدیا با  پس از چند لحظه ،وارد کنیم جستجو را در کادر موضوع و یا شماره نامهاز 

 باز کردن و خواندن نامه:

 .نظر باز خواهد شد با اینکار نامه مورد نمایید. Tap ،موضوع نامهبروی کافیست یکمرتبه  برای باز نمودن و مشاهده نامه های موجود در کارتابل

 

بر روی تصویر فرستنده نامه باعث انتخاب ردیف نامه جهت استفاده از  Tapشود و  Tap)دقت نمایید که برای باز کردن نامه بر روی موضوع 

 می گردد که در ادامه این امکان توضیح داده شده است( ها مانند ارجاع سریع دسته ای نامههامکاناتی 

نامه، از برای دریافت اطالعات بیشتر بدنه نامه را مشاهده خواهید کرد. با باز شدن نامه، موضوع نامه، در صورت وجود پیوست های آن و سپس 

در اختیار شما و فرستنده نامه ی از قبیل شماره نامه بیشترمیتوانید بر روی آیکون نمایش داده شده در تصویر تپ نموده، بدین ترتیب اطالعات 

 قرار خواهد گرفت.



 

 34از  14صفحه: 

 

 

 .در صورتی که بدنه نامه چند صفحه باشد می توانید با کشیدن انگشت بر روی تصویر بدنه نامه ها صفحات بعدی را فراخوانی و مشاهده نمایید

نها، فایل مورد نظر دانلود خواهد شد. با تپ نمودن بر روی سه نقطه روبروی هر یک از آبر روی  درصورت وجود پیوست با تپ نمودن همچنین 

 پیوست هایتان را دانلود نمایید. ،همه آن ها در صفحه جداگانه ای لیست می شوند و می توانید از آن لیستپیوست ها، 

 

 

 

 

 ارجاعات نامه: مسیر مشاهده

 هکافیست از نوار ابزار باالی فرمی که برای مشاهدبرای مشاهده ارجاعات یک نامه شامل فرستنده ارجاع، تاریخ ارجاع و همچنین متن ارجاع 

 مشخص شده در تصویر ذیل تپ نمایید. نامه باز شده است بر روی گزینه
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 .داده خواهد شدنمایش مشابه تصویر ذیل فهرستی از ارجاعات مرتبط با این نامه در فرمی برای کاربر 

 

ردیف تاریخ ارجاع درج  در کنار هریعنی ارجاعات جدید تر در باالی لیست قرار خواهند داشت.  مرتب شده اند، اولبه  آخرارجاعات به ترتیب از 

مشاهده هر ارجاع توسط گیرنده  در صورت .وجود دارداع و همچنین متن ارجاع جار هبخش نام فرستنده و گیرند. عالوه بر آن در هر گردیده است

ارجاعاتی هستند که کاربر  ،که با رنگ پس زمینه آبی مشخص می باشندی بخش های .دادخواهد  نمایشعالمت پاکت در باز این مهم را آن، 

باالی فرم ارجاع یکمرتبه تپ برای بازگشت به فرم مشاهده نامه کافیست بر روی فلش سمت راست از  .گیرنده و یا فرستنده آن می باشد ،جاری

 شوند.مشخص می ایادر هر ارجاع، با رنگ متمایز شدهاگر ارجاع از نوع اقدامی، محرمانه و یا با تنظیم ارسال پیامک باشد، سه گزینه ذیل ک نمایید.

 دن و ویرایش پیش نویس:کرباز 

عالمت پیش نویس در کنار تصویر فرستنده و عنوان )پیش نویس( در انتهای موضوع نامه با  کاربر نویس های دریافت شده درون کارتابلپیش 

برای ویرایش پیش نویس، ابتدا مشابه با باز ممکن است به کارتابل شما پیش نویسی جهت ویرایش و تکمیل ارجاع شود.  مشخص می باشند. 
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در انتهای  "پیش نویس"روی موضوع پیش نویس یک مرتبه تپ نماید تا پیش نویس باز شود. پیش نویس ها با عبارت کردن یک نامه بر 

نصب شده  MS WORD برای ویرایش پیش نویس ها الزم است بر روی تلفن همراه شما یا تبلت شما، نرم افزار موضوعشان مشخص می باشند. 

 باشد.

 

باز می شود. بعد از ورود به   Wordمطابق تصویر ذیل در نوار نارنجی رنگ باال، بر روی آیکون قلم تپ نموده، صفحه تاییدی جهت ورود به 

Word   و انجام ویرایش های الزم بر روی متن مورد نظر، تغییرات را در داخل نرم افزارWord   .ذخیره کنید 
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زار فراگستر پالس و پیش نویس باز شده بر روی آیکون سه نقطه که در تصویر ذیل مشخص شده تپ نموده، از لیست با ورود مجدد به نم اف

 را انتخاب می نماییم، تا تغییرات در پیش نویس ذخیره گردد." ذخیره پیش نویس"مورد نظر گزینه 

 

 

 

 

 :(Send) از کارتابل ارجاع نامه

)فلش به سمت  بر روی فلش مشخص شده در تصویر ذیل ،گرددمی نامه باز  هرمی که برای مشاهدابزار باالی فاز نوار جهت ارجاع نامه کافیست 

 .تپ نمایید راست(
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 فرم ذیل جهت ارجاع نامه در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

 

ده در برای این کار در بخش مشخص ش نمایید.گیرنده یا گیرندگان مورد نظرتان را انتخاب جاع ابتدا الزم است از بخش باالیی، در پنجره ار

 تا فهرست کاربرانی که امکان ارجاع نامه به ایشان را خواهید داشت در اختیار شما قرار گیرد. تصویر ذیل یک مرتبه تپ نموده
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چند  توانیدشما می  اضافه شود. ارجاع نامه ا تایپ بخشی از نام گیرنده مورد نظر آنرا یافته و بر روی نام او تپ کنید تا به فهرست گیرندگانحال ب

از فهرست ارجاع نامه  ر کنار گیرندگان انتخاب شده گیرندهگیرنده را برای ارجاع خود مشخص نمایید. با کلیک بر روی گزینه ضربدر قرمز رنگ د

 شما حذف خواهند شد.

 

شخصی متون پرکاربرد مشخص شده در تصویر ذیل تپ بر روی گزینه  با ایر بخش متن ارجاع تایپ نمایید. سپس متن ارجاع مورد نظرتان را د

 که میتوانید از آنها استفاده نمایید. تعریف شده برای ارجاع در اختیار شما قرار خواهد گرفت

 

 متن ارجاع نوشته شده درون کادر را پاک نمایید. شده در تصویر باال نیز می توانیدحذف مشخص با تپ بر روی گزینه 

جهت ارجاع نامه کافیست بر روی  .یعنی انتخاب گیرنده یا گیرندگان و درج متن ارجاع را انجام داده ایدحال اطالعات الزم جهت ارجاع نامه 

 گزینه تیک مشخص شده در تصویر ذیل تپ نمایید.
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 د.خواهد داشما نمایش  بهموفقیت آمیز بودن ارجاع را ای پنجره  ،بعد از تپ بر روی گزینه تیک

 مشخص نمایید. توانید موارد ذیل را برای هر ارجاع نامهشما می  ،پنجره ارجاع "جزییات بیشتر"در بخش 

 شت پنهانوتعیین نوع نامه : همانند اصل، رونوشت یا رون 

  و... عادی، فوری، آنی: همانند  فوریتتعیین نوع 

  و...تعیین نوع ارجاع : همانند جهت اقدام، جهت استحضار، جهت پی گیری 

 نامه  تعیین محرمانه بودن ارجاع 

 )ارجاع و انتقال نامه از کارتابل )با این تنظیم نامه بعد از ارجاع از کارتابل کاربر نیز خارج خواهد شد 

 )درج در پیگیری )با این تنظیم نامه بعد از ارجاع در فهرست پیگیری کاربر نیز درج خواهد شد 

 ت وجود زیر ساخت الزم به گیرندگان ارجاع(پیام کوتاه )ارسال پیام کوتاه در صور 

 )تعیین مهلت پاسخ )تعیین مهلت پاسخ برای گیرنده یا گیرندگان نامه 

 :(Replay)از کارتابلپاسخ به نامه 

بر روی فلش مشخص شده در تصویر  ،دهیاز نوار ابزار باالی فرمی که برای مشاهد نامه باز گردکافیست دریافت شده از کارتابل نامه  پاسخجهت 

به طور پیش فرض در بخش گیرنده ارجاع قرار خواهد گرفت. باقی  ،فرستنده ارجاع نامه به شماذیل )فلش به سمت چپ( تپ نمایید. با اینکار 

 نظر می گردد. تنظیمات و امکانات این فرم کامالً مشابه با فرم ارجاع می باشد که از توضیح مجدد آنها صرف

 :جاع سریعار

با توجه به تنظیمات شخصی خود در اتوماسیون تحت وب، چنانچه ارجاع سریعی برای خود تعریف کرده باشید، به آن توانید در این بخش می

در دسترسی داشته باشید. برای این کار کافیست وارد کارتابل شده و نامۀ مربوط را باز نموده، سپس از بین گزینه های آیکون سه نقطه واقع 

 را تپ نمایید. لیست ارجاعات سریع تعریف شده در اختیارتان قرار خواهد گرفت." ارجاع سریع"سمت چپ نوار نارنجی رنگ، گزینۀ 
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 حال با تپ کردن بر روی هر کدام از ارجاعات سریع نامه به گیرنده با متن و نوع ارجاع مشخص شده، ارجاع خواهد شد.

 :ارجاع دسته ای نامه ها

. برای این مهم کافیست نماییدارجاع بصورت دسته ای و یکجا در سامانه فراگستر پالس شما می توانید چند نامه را باهم انتخاب و سپس آنها را 

بر روی ردیف Tapحال با  نمایید تا رنگ سطر انتخاب شده بصورت طوسی رنگ تغییر نماید.Tapبر روی تصویر فرستنده نامه )کنار موضوع نامه( 

  (مشابه تصویر ذیلسایر نامه آنها نیز به حالت انتخاب شده در می آیند )
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انتخاب شده بر  های و برای استفاده از ارجاع سریع نامه حال برای ارجاع دسته ای نامه های انتخاب شده می توانیم بر روی گزینه سمت راست

نامه ها فرم ذیل باز می گردد که مشابه توضیحات ارائه شده  بر روی گزینه ارجاع دسته ای Tapکنیم. با  Tap از نوار ابزار روی گزینه سمت چپ

 نامه ها می توانیم نامه ها انتخاب شده را بصورت دسته ای و یکجا ارجاع نماییم. در بخش ارجاع و ارجاع سریع

 

 

 امضا نمودن پیش نویس:

عالمت پیش نویس در کنار تصویر فرستنده و عنوان )پیش نویس( در انتهای موضوع نامه پیش نویس های دریافت شده درون کارتابل با    

 مشخص می باشند. 
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آیکون سه نقطه از نوار ابزار را انتخاب و بر روی موضوع نامه باز کند و  Tapکاربر برای امضا پیش نویس هایی که دریافت نموده کافیست آنرا با 

 را انتخاب نمایند. "تایید و امضا"از لیست گزینه 

 

 .و تایید پیغام بعدی پیش نویس نامه امضا خواهد شد "تایید و امضا"بر روی گزینه  Tapبا 



 

 34از  24صفحه: 

 

 

 امضا سریع:

امضا کرده و هم آنرا به نفر بعدی با یک عملیات هم پیش نویس را ما در سامانه اتوماسیون اداری خود می توانیم امضا سریع تعریف کنیم. یعنی 

 با شرایطی که در تنظمیات امضا سریع می توانیم تعریف کنیم ارجاع دهیم. 

آیکون سه نقطه از نوار ابزار را انتخاب و از لیست و برای استفاده از امضا های سریع تعریف شده در نامه، کافیست پیش نویس را باز نموده از 

خاب نماییم. فهرست امضا های سریع تعریف شده در سامانه اتوماسیون اداری در اختیار ما قرار میگیرد و با انتخاب را انت "سریع  امضا"گزینه 

 هر کدام پیش نویس امضا و به گیرنده مشخص شده در امضا سریع، ارجاع داده خواهد شد.
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 :سازماني /نحوه بایگاني شخصي

، کافیست ابتدا نامه را باز نموده، سپس بر روی آیکون سه نقطه از نوار ابزار باالی های داخل فهرست نامه ها در کارتابل جهت بایگانی نمودن نامه

فرمایید، آنچه که در تصویر زیر مشاهده می با ورود به این بخش همانندفرم تپ نموده و از بین گزینه های ظاهر شده، گزینۀ بایگانی را تپ نمایید. 

شخصی و یا  شما در صورت نیاز میتوانید نامه را در بایگانید. ندر اختیار شما قرار می گیر "بایگانی سازمانی"و  "بایگانی شخصی"ۀ دو گزین

نامه پس از بایگانی شدن از کارتابل شما خارج خواهد شد و صرفا در  "بایگانی و انتقال"با فعال نمودن گزینۀ نمایید.  بایگانی سازمانی بایگانی

 .ونده بایگانی قرار خواهد گرفتپر

دسترسی  زیرمجموعه شما در سازمان به پوشه بایگانی کارمندان را انتخاب نمایید در صورتی که "مشاهده توسط زیرمجموعه"در صورتی که گزینه 

 داشته باشند نیز نامه را مشاهده خواهند نمود.

 

 

 

هایی که به زیرپوشهجدیدی برای شما باز می شود که در آن  چپ نوار نارنجی تپ نمایید. صفحۀ بر روی تیک سمت ،بایگانی انتخاب نوع بعد از

با تپ کردن  حال می توانید پرونده مورد نظرتان رادسترسی دارید در اختیارتان قرارخواهند گرفت. )شخصی/ سازمانی( حسب نوع بایگانی آنها 

 .بایگانی کنید نامه را در زیرپوشه تعیین شده شما خواهد کرد،سشی که سامانه از یید پرانتخاب نموده و با تأ
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 :اطالعات نامه

می توانید مشابه پس از بازکردن نامه از کارتابل ، ز نامه ای که در کارتابل خود دریافت نموده ایدبیشتری ااطالعات  چنانچه تمایل به مشاهده

 شوید.  "اطالعات نامه"نجی رنگ تپ نموده و وارد گزینۀ ، بر روی آیکون سه نقطه در سمت چپ نوار نارتصویر ذیل

 

ایجاد نامه، نامه، تاریخ  گیری نامه، نوع نامه، ایجاد کنندهنامه از قبیل موضوع نامه، شمارۀ نامه، شمارۀ رهبیشتری از اطالعات  با ورود به این بخش،

 .و ... را مالحظه خواهید کرد ، طبقه بندی نامهنامهگیرندگان 
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 مکان نامه:

در چه تاریخی، نامه را دریافت یعنی در این قسمت مشخص است که چه کسانی ؛ است مشاهدهقابلتمام توزیع نسخ نامه  "مکان نامه" در بخش

گیری از مکان جاری نامه در سطح سازمان نوعی گزارش دیگریعبارت بهاند. ای قرار دادهآن را در چه پوشه دریافت، و گیرندگان پس از اندنموده

 را انتخاب نمایید. "مکان نامه"برای مشاهدۀ مکان نامه خود، کافیست بعد از باز نمودن نامۀ خود، و تپ نمودن بر روی آیکون سه نقطه، می باشد. 

 

)کارتابل، زیر پوشه های کارتابل، پرونده ی طبق تصویر ذیل مشخص است که چه کسانی نامه را در چه تاریخی دریافت نموده اند و در چه محل

 و ...( قرار داده اند. های بایگانی
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 شخصيیادداشت 

 مشاهده قابل کنندهثبتکاربر  برای فقط یادداشت اینخود یک یادداشت شخصی تعریف نمایید.  برای نامهشما می توانید در بخش یادداشت شخصی، 

 گرفت. خواهد قرار شمااختیار هنگام باز کردن نامه دردر یادداشت این بایگانی، و جستجو ازجمله هاقسمت در تمام و بوده

 "یادداشت شخصی" ده و گزینهداخل نامه مربوطه تپ نمو برای ثبت یادداشت شخصی، بر روی آیکون سه نقطه واقع درسمت چپ نوار نارنجی در

 را انتخاب نمایید. متن را وارد نموده، با زدن فلش قرمز رنگ روبروی متن، متن یادداشت در زیر آن ثبت می گردد.
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یر طبق آنچه که در تصویر مشاهده می فرمایید، متن مورد نظر درج خواهد شد و شما می توانید در کارتابل اتوماسیون خود آن یادداشت را در ز

 مایید.موضوع نامه مشاهده ن

 

 یادآوري:

در  "یادآوری" ید، باید از گزینهخودکار جهت پیگیری در آینده درج نماییادآوری  عنوانبهزمانی را  ،های خودقصد دارید برای نامه یا نامه چنانچه

، "تاریخ"توانید یم” یادآوری“ پس از باز شدن صفحه کار یناباز شده از کارتابل استفاده نمایید. با  قطه واقع در نوار نارنجی رنگ نامهآیکون سه ن

 دستری، نوع با توجه به همچنین می توانیدآوری به شما نشان داده شود را درج نمایید. خواهید هنگام یادکه می "متن یادآوری"و  "زمان"

 یادآوری تعریف نمایید.دریافت هشدار گیرندگانی را جهت 

 

یک خودکار در موعد مقرر،  صورتبهسیستم ت شده و ثبدر سیستم فراگستر پالس  زمان و متن یادآوری نجی،با زدن تیک سمت چپ نوار نار 

سازد. در صورت نیاز ، مطلع میو گیرندگان را از کاری که باید انجام شود شماشما می فرستد و بدین ترتیب پیام در بخش اعالن تلفن همراه 

 موکول کرده و یا آن را لغو نمایید.توانید یادآوری را به زمان دیگری می
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 :حذف
ی رنگ باالی شته باشید، می توانید با باز کردن آیکون سه نقطه در سمت چپ نوار نارنجرا داخود از کارتابل  دریافتی چنانچه تمایل به حذف نامه

 گردد.جدیدی جهت گرفتن تأیید از حذف باز می به حذف نمایید. در این صورت پنجره، اقدام "حذف" بر روی گزینه مرتبط و تپ نمودن نامه
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قرار اتوماسیون فراگستر سیستم میزکار  در "حذف شده ها"و در پوشه  اتوماسیون حذف شدهاز کارتابل سیستم با تایید شما، نامه مورد نظر 

، نامه خودسیستم اتوماسیون اداری  از "شده هاحذف "باز نمودن پوشه باشید، می توانید با  چنانچه نیاز به بازیابی آن داشته .خواهد گرفت

  کلیک نمایید. "بازیابی"را انتخاب نموده و روی گزینه  حذف شده

 

 :هاارسال شده
از منوی سامانه  ورت می توانید وارد این بخش شوید،به دو صمی باشد که ایجاد و ارجاع نموده اید.  یفهرست ارسال شده ها حاوی تمامی نامه های

موجود در میز کار، بر  و یا از آمار مکاتباتی تپ کرده و وارد این بخش شوید" هاارسال شده"پالس، در سمت راست سامانه، روی گزینۀ  فراگستر

 ید. تپ نمای "هاارسال شده"روی گزینۀ 

 

 

 

 و پیوستتاریخ ارسال نامه، موضوع نامه، نامه،  که ارسال کرده اید به همراه شمارهبا تپ کردن بر روی گزینه ارسال شده ها، تمام نامه هایی را 

برای ارسالی شما توسط فرد گیرنده می باشد.  ، نمایانگر خوانده شدن نامهکنار هر ردیف نامهمشاهده خواهید کرد. باز بودن پاکت های  هاآن

 . نماییدتپ  مرتبه یک نامه مورد نظر کافیست بر روی موضوع نامه بازنمودن

 همانطور که در تصویر ذیل مشاهده می شود در صورت تعریف زیر پوشه برای فهرست ارسال شده در سامانه اتوماسیون اداری فراگستر، کاربر می

بر روی هر Tap+ در کنار فهرست ارسال شده ها، به تمامی زیر پوشه های این فهرست دسترسی داشته باشد و با تواند با کلیک بر روی عالمت 

 به فرهست نامه ها قرار گرفته درون آنها دسترسی پیدا نماید.کدام 
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در صورتی که بخواهیم داخل فهرست ارسال شده ها را مورد جستجو قرار دهیم کافیست بخشی از موضوع یا شماره نامه مورد نظر را در داخل 

از صفحه کلیک زد )با ورود Enterی بر روی دکمه وارد و سپس بر روجعبه متن باالی فهرست ارسال شده که در شکل ذیل مشخص می باشد 

 (و نتیجه باز خواهد گشتاز صفحه کلیک، بعد از چند لحظه عملیات جستجو انجام  Enterبخشی از متن و بدون نیاز به زدن بر روی دکمه 

 

 خارج شده و به میز کار بازگردید.فهرست نیز به شما کمک می کند تا از این  "ارسال شده ها"کنار عبارت  سمت راستدر  آیکون فلش

 

 :فهرست پیگیري ها
پیگیری  کارتابلها را داخل توانید یک نسخه از آن نامهدارد، می هایی وجود دارد که نیاز به کنترل و پیگیری روزانه توسط کاربرچنانچه نامه

را از انواع ارجاع های اقدامی انتخاب  هنگام ارجاع نامه نوعخود قرار دهید. برای اینکه نامه ها در فهرست پیگری شما قرار گیرند کافیست در 

 نمایید. )مشابه تصویر ذیل(

 



 

 34از  33صفحه: 

 

 

در نوار ابزار باالی نامه می باشد. با این کار نامه باز کردن نامه و کلیک بر روی گزینه روش دیگر قرار دادن نامه ها در فهرست پیگیری ها 

 به فهرست پیگیری منتقل خواهد شد.بودن نیاز به ارجاع )از نوع اقدام دار( 

 .استاختیاری  ”پیگیری“ کارتابل انتخاب زمان یادآوری برای ارسال به

 

 

 :نامه هاي اقدامي
نسخه  )مانند جهت اقدام، و...( از سمت کاربران دیگر سامانه به کاربر جاری ارجاع می شوند، عالوه بر آنکه یک نامه های که با نوع ارجاع اقدام دار

ر کارتابل قرار می گیرد، یک نسخه هم بصورت خودکار در فهرست نامه اقدامی قرار خواهند گرفت تا کاربر ساده تر بتواند تفکیکی از نامه آن د

 های دارای اقدام خود را به نسبت سایر نامه ها در اختیار داشته باشد.



 

 34از  34صفحه: 

 

 :فهرست انجام کارها
 

 

 


