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 مقدمه

 جانوران شده دباغی پوست روی بر میخی خط با را ها واژه زمان آن در. گردد می بر هخامنشیان دوره به ایران در نگاری نامه سابقه

به مرور زمان تغییرات خیلی زیادی برای نامه و  .برساند مقصد به تا دادند می پیك یا چاپار دست به را پوست آن سپس. نوشتند می

 نامه نگاری روی داد تا اینکه به این شکل کنونی برسد. 

طبقه بندی و مدیریت نامه ره و نگهداری، فی جهت ذخیاز زمانی که بحث نامه و نامه نگاری مطرح شد از روش ها و امکانات مختل  

اتوماسیون های اداری و نرم افزار های زیادی در بازار به خاطر این کار وجود دارند که جهت پیاده  صورت پذیرفته که در حال حاضر

ساخت های مناسب جهت پیاده سازی در بستر سازمان مشکالت خاص خود را دارند من جمله: قیمت باال، هزینه باال در تامین زیر 

سازی آن، بعضا گنگ بودن خیلی از قسمت های اتوماسیون های اداری که مستلزم آموزش وپشتیبانی مداوم و مستمر آن را می طلبد 

 و ...

 پسند اربرک و هزینه کم روان، ساده، و بایگانی دبیرخانه ،نگاری نامه مدیریت افزار نرم جامع ترین و کاملترین آراد نویسی برنامه تیم

 است. شده گرفته نظر در ی مشابهها افزار نرم از خیلی ضعف نماید و در این راستا نقاطمی عرضه  خاص های پویایی با

در واقع این نرم افزار مانند اتوماسیون اداری عمل میکند با این امکان که برای هر کاربر نامه های مربوط به آن کاربر را در کارتابل 

 به عبارتی نرم افزار دارای کارتابل جداگانه برای هر شخص در شرکت/ سازمان می باشد. کاربر نمایش می دهد.خود آن 
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 برخی از ویژگی ها و قابلیت های نرم افزار

 دارای کارتابل جداگانه برای هر شخص در سازمان / شرکت 

 امکان انتخاب کردن انواع قالب)الگوی( نامه 

 امکان شخصی سازی انواع قالب نامه ها متناسب با شرکت یا سازمان 

  توسط کاربرانلوگوی شرکت یا سازمان در نامه امکان تنظیم 

  تنظیم انواع حالت های شماره گذاری نامه های صادره، داخلی و واردهپویایی در 

 )...سفارشی سازی و تنظیم فونت برای تمامی قسمت های نامه به صورت مجزا )موضوع ، گیرنده ، متن نامه و 

 سازمان/ شرکت "وارده"و  "صادره"،  "داخلی" های نامه ثبت امکان 

  وارده»، «داخلی»، «صادره»امکان ثبت ارجاع برای نامه های» 

  وارده»، «داخلی»، «صادره»از چرخه نامه های پیشرفته و جامع امکان چاپ» 

 پویایی در ثبت رونوشت ها با توضیحات مربوطه به صورت سریع 

 مدیریت ایمیل های ارسالی توسط سیستم 

 از به بدون نی آنها با کاربری آسان و سریع ارسال نامه های ایجاد شده در سیستم از طریق ایمیل به همراه فایل های پیوستی

 نرم افزار جانبی

 امکان تعریف ، مدیریت و طبقه بندی قسمت بایگانی 

 امکان ثبت نامه ها در پوشه ها)زونکن های( تعریف شده 

 )امکان گزارشگیری نامه ها بر اساس پوشه های بایگانی)زونکن های بایگانی 

 (سازمان/شرکت)  سازمانی چارت مدیریت و تعریف امکان 

 هوشمند بصورت نظر مورد محل در نامه در امضا درج و سیستم کاربران برای الکترونیکی امضا ثبت امکان 

 اندازه در نامه چاپ امکان  A4وA5 رونوشت با نامه چاپ –  امضا با نامه چاپ – رونوشت با و امضا با نامه چاپ) بصورت – 

 (رونوشت بدون و امضا بدون نامه چاپ

 )امکان مدیریت پیوست نامه ها )اضافه کردن انواع فایل ها جهت پیوست 

 محیط نرم افزاری ساده و جذاب با کاربری آسان 

 پیشرفته و سریع نامه ها امکان جستجوی 

 ( و محرمانه عادی، عمومی،) بندی طبقه تعریف انواع ... 

 شیوه ارسال تعریف انواع(،دستی Email ، و ) ... 

  مکاتبه در نامه هاتعریف طرف های 

 تعریف انواع موضوعات پرکاربرد در نامه ها به همراه متن آماده 

 بندی گروه امکان با تلفن دفتر مدیریت 

 تلفن دفتر به اکسل فایل از مخاطبین کردن وارد امکان 

 اکسل خروجی گرفتن و تلفن دفتر مخاطبین لیست از چاپ امکان 

 نامه و پیوست نامهاسکنر جهت اسکن  انواع به اتصال قابلیت 

 نمایش اوقات شرعی به افق تمامی استانها 

 دارای تقویم شمسی زیبا همراه با مناسبت های شمسی 
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 امی عملکرد های کاربران در سیستمتم ثبت 

 گزارش گیری از لیست نامه های ایجاد شده از طریق نرم افزار کریستال ریپورت و یا اکسل 

 گزارشگیری گرافیکی از آمار نامه ها 

 دارای قفل سخت افزاری برای امنیت اطالعات 

 خرابکار افراد و هکرها نفوذ برابر در اطالعات حفاظت و باال امنیت 

 بروز رسانی خودکار و هوشمند نرم افزار 

 بروز رسانی سریع و مستمر 

 شدن اطالعات پاک از جلوگیری جهت پشتیبان فایل خودکار ایجاد 

 معین زمان مدت از بعد اطالعات از گیری پشتیبان عدم صورت در هشدار 

 ماهانه ، هفتگی ، روزانه صورت به یادآور درج امکان 

 نامه ایجاد زمان در ها نامه برای یادآور درج امکان 

 دهنده هشدار موزیك با همراه یادآور نمایش 

 آنها نقش با متناسب کاربران دسترسی سطوح و تعیین تعریف کاربر 

 همزمانی مشکالت از جلوگیری برای کاربران مدیریت سیستم دارای 

 شبکه تحت نسخه در کاربر هر تنظیمات جداگانه ذخیره 

 قابلیت پیاده سازی در بستر شبکه و امکان استفاده کالینت های نامحدود از نرم افزار در حالت شبکه 

 )بدون نیاز به زیر ساختی خاص و پر هزینه )قیمت پایین نرم افزار 

 قدرتمند  برنامه نویسی شده با زبانC#  و بانك اطالعاتیSQL Server 

 ویندوز در اجرا قابلیت XP ، 7 ، 8 ، 11 

 ...و بسیاری از امکانات دیگر 
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 صفحه اصلی نرم افزار

 
 

نمونه عکس قالب  با همراه)در این صفحه امکان تعریف قالب یا همان الگوی نامه های صادره و داخلی تعریف قالب نامه ها:  -1-1

که از لیست کشویی قالب مورد نظر انتخاب می شود تا نامه به همان شکل چاپ شود. و  ،می باشد (در سمت چپ صفحه

برای چاپ روی سربرگ های آماده ) بدون سربرگ و توضیحات پایین صفحه می باشد  5 شمارهالزم به توضیح است قالب 

و پایین در قسمت های مشخص شده نسبت به کاغذ های نامه آماده اداره یا  را از باال می بایست ارتفاع سربرگو ( شرکت

 شرکت خودتان وارد گردد.
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تک قسمتی، دو قسمتی، سه در این صفحه سیاست شماره گذاری نامه های خود را اعم از نحوه شماره گذاری نامه ها:  -1-2

کنار هر تیك  بر اساس نوع شماره گذاری نامه ها شماره گذاری خواهد شد در صورتی که مشخص خواهید کرد وقسمتی 

  .توسط سیستم افزایش خواهد یافت هنگام ایجاد نامه آن قسمت به صورت اتوماتیكقسمت شماره گذاری زده شود 

 نکته : شماره گذاری نامه ها فقط به صورت عدد امکان پذیر می باشد.

 
 

 عریف طبقه بندی نامه ها: ت -1-3
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 تعریف انواع شیوه های ارسال نامه ها:  -1-4

 
 

تعریف اشخاص و شرکت هایی که نامه نگاری بیشتری با آنها دارید، در این قسمت با تعریف طرف های مکاتبه در نامه ها:  -1-5

ها را به راحتی و سریع انتخاب در هنگام ایجاد نامه به جای وارد کردن نام آن اشخاص یا شرکت ها فقط از لیست کشویی آن

 می کنید.
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شده است که با تعریف بعضی نامه ها و موضوعات  قرار دادهاین امکان در نرم افزار تعریف موضوعات پرکاربرد در نامه ها:  -1-6

شود و از ابتدا متن نامه و یا ار ایجاد همان نامه دوباره کاری پر کاربرد در نامه نگاری های شما دیگر الزم نیست در هر ب

و آن موضوع را انتخاب کرده  قسمت موضوع نامه، در زمان ایجاد نامه از لیست کشویی کافی است شود،موضوع نامه وارد 

  .شرح یا متن نامه بصورت خودکار درج شود

 نکته : شرح نامه همان متن نامه می باشد.

 

 ذخیره مخاطبین تلفن در این گروههاتعریف انواع گروهها برای تعریف گروه تلفن:  -1-7
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، عریفملیاتی از قبیل تع می توانید از این قسمت استفاده نمایید. در این قسمتبرای ثبت مخاطبین شرکت دفتر تلفن:  -1-8

 لاکسل و وارد کردن مخاطبین از فای امکان گرفتن خروجی ،چاپ از لیست مخاطبین، ویرایش، حذف مخاطبین دفتر تلفن

 دارد.اکسل وجود 

 

هنگام افزودن مخاطب جدید در دفتر تلفن، باالی صفحه سمت چپ کادری دفتر تلفن:  ثبت و ویرایش اطالعات مخاطب -1-8-1

نمایش مخاطب در طرف "برای جستجوی لحظه ای برای نمایش مخاطبین مشابه یا تکراری وجود دارد. در پایین صفحه اگر گزینه 

 مخاطب مورد نظر همراه با عنوان شغلی هنگام ایجاد نامه نمایش داده خواهد شد.تیك زده شود  "های مکاتیه نامه
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بین می دهد که لیست کلیه مخاطبه شما این امکان را نرم افزار در این بخش واردکردن مخاطبین دفتر تلفن از فایل اکسل:  -1-8-2

هنگام وارد کردن مخاطبین می توانید تعیین نمایید که مخاطب جدید به  وارد نرم افزار نمایید.تلفن اداره یا شرکت خودتان را دفتر 

 .ف های مکاتبه نامه نمایش داده شودهنگام ایجاد نامه در قسمت طر

 

ر نرم دبخش بایگانی یکی از ارکان اصلی موضوع نامه نگاری و دبیرخانه می باشد، که تعریف و مدیریت پوشه های بایگانی:  -1-9

 .گرفته شده استدر نظر ت بایگانی در سه سطح و بصورت آسان افزار نویسا، مدیری

 

در این بخش می توانید چارت سازمانی شرکت و یا سازمان خود را : چارت سازمانی )شرکت/سازمان(تعریف و مدیریت  -1-11

 به راحتی در سه سطح تعریف و مدیریت نمایید.

 



WWW.ARAD-TEAM.IR [گروه نرم افزاری آراد] 

 

00 

 

و با حالت های مختلف جستجو نمایید.  کنیدحذف  ایجاد، ویرایش یاقسمت می توانید نامه وارده را در این نامه های وارده:  -2-1

  امکان پذیر می باشد.گزارش لیست نامه ها از طریق چاپ لیست  وهمچنین امکان گرفتن خروجی اکسل 

 

وارده  و آن سیاست شماره گذاری نامه با کلیك بر روی گزینه جدید صفحه زیر باز می شودایجاد نامه وارده:  -2-1-1

توسط خود سیستم را که در مرحله نحوه شماره گذاری نامه ها وارد کرده اید بر همان اساس شماره نامه در باالی صفحه 

 همچنین می توانید: را وارد کرده ومی توانید قسمت های مختلف نامه تولید می شود. 

 .ده و وارد نرم افزار نماییدنامه وارده را از کامپیوتر انتخاب و یا توسط اسکنر مستقیم اسکن نمو  -

 ذخیره گردد. پوشه انتخاب شده درانتخاب کنید تا نامه انی نامه وارد پوشه ای جهت بایگ -

در هنگام ثبت نامه وارده جدید قسمت گیرنده نامه از کاربران تعریف شده در سیستم و هم چنین از اشخاص تعریف  -

 ف های مکاتبه پر خواهد شد. شده در صفحه طر

 گیرنده ای را انتخاب کنید که از کاربران سیستم به حساب می آید در این حالت این نامه:اگر   نکته: 

 هم در کارتابل کاربری که نامه را ثبت میکند نمایش داده خواهد شد . -

 و هم در کارتابل کاربری که به عنوان گیرنده نامه انتخاب شده است نمایش داده خواهد شد. -
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 بایگانیانتخاب پوشه  -2-1-2
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صفحه زیر باز می شود، که شما می توانید گیرنده ارجاع را  ،با کلیك بر روی گزینه ارجاعثبت ارجاع برای نامه وارده:  -2-1-3

 را انتخاب نمایید تا ارجاع برای نامه ثبت گردد.« ارسال ارجاع»انتخاب کنید و شرح آن را نیز تکمیل نموده و در ادامه 

 نیز منتقل خواهد شد جهت رویت آن کاربر. کاربرنکته: هر کاربری که به عنوان گیرنده ارجاع انتخاب نمایید، نامه به کارتابل آن 
 

 
، گزارش «مهچرخه نا»اج نامه در هر زمان شما می توانید با انتخاب گزینه بعد از ثبت ارجچاپ از چرخه نامه وارده:  -2-1-4

 تهیه نماید. تصویر زیرجامعی از چرخه نامه، مطابق 
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در این صفحه می توانید نامه صادره ایجاد کرده یا آن را ویرایش نمایید و حذف نمایید و با حالت های نامه های صادره:  -2-2

 نمایش نامه ها بر اساس پوشه بایگانی نیز در این صفحه امکان پذیر می باشد.مختلف جستجو نمایید. 

از لیست نامه ها وجود دارد و یا می توانید گزارش لیست نامه ها را  از طریق چاپ همچنین امکان گرفتن خروجی اکسل 

 لیست تهیه نمایید.

 
 

)عکس در صفحه بعدی( با ویژگی ها و  با کلیك بر روی گزینه جدید صفحه نامه صادره جدیدایجاد نامه صادره جدید:    -2-2-1

 مشخصات ذیل باز می شود:

های صادره  توسط خود سیستم را که در مرحله نحوه شماره گذاری نامه ها وارد کرده اید بر سیاست شماره گذاری نامه  -

 همان اساس شماره نامه در باالی صفحه تولید می شود.

در قسمت موضوع اگر موضوعی قبال تعریف کرده اید و متن نامه ای هم به آن اختصاص داده اید در هنگام انتخاب آن   -

ماتیك در قسمت متن نامه قرار خواهد گرفت و شما به راحتی و در سریع ترین زمان ممکن نامه موضوع، متن آن هم اتو

 خود را ایجاد و در سیستم ذخیره می کنید. 
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که در صفحه مخاطبین تعریف نموده اید و همچنین آن مخاطبینی  را خواهید دید در قسمت نام گیرنده لیست مخاطبینی -

 د تا در طرف های مکاتبه نامه ها نمایش داده شود.که در دفتر تلفن اجازه داده ای

کردن فونت که یکی از ویژگی های منحصر به فرد این نرم افزار  تنظیمگذاشته شده جهت  دگمه ایدر جلوی هر قسمت  -

 می باشد.

 .کاربران تعریف شده در سیستم نمایش داده خواهند شددر قسمت نام امضاء کننده،  -

ولی نامه شما با همان قالبی به چاپ خواهد رفت که  (A4 – A5نوع کاغذ را مشخص می کنید)در قسمت سایز کاغذ شما  -

 قالب نامه ها آن را انتخاب نموده اید. در صفحه انتخاب

 امکان ثبت انواع رونوشت بصورت سریع برای نامه با امکان درج توضیح برای هر رونوشت. -

 ت مشاهده و چاپ آماده خواهد شد.بعد از تایید این صفحه بسته شده و نامه شما جه -

 .ثبت یادآور برای نامه و نمایش آن یادآور در زمان تعیین شده همراه با آهنك هشدار -

از اشخاص تعریف شده در  -2کاربران تعریف شده در سیستم  -1نامه از  رونوشتجدید قسمت  صادرهدر هنگام ثبت نامه  -

 پر خواهد شد. از اشخاص تعریف شده در دفتر تلفن نرم افزار  -3صفحه طرف های مکاتبه 

 اگر گیرنده ای را انتخاب کنید که از کاربران سیستم به حساب می آید در این حالت این نامه:  نکته: 

 هم در کارتابل کاربری که نامه را ثبت میکند نمایش داده خواهد شد . -

 نامه انتخاب شده است نمایش داده خواهد شد. شترونوو هم در کارتابل کاربری که به عنوان  -

می باشند بدین صورت که با وارد کردن اولین حرف از  AutoCompleteتوجه نمایید که لیست های کشویی در تمامی قسمت ها  

 .نتیجه نمایش داده خواهد شد ،کلمه مورد نظر در صورت وجود عبارت مورد جستجو
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 انتخاب پوشه بایگانی  -2-2-2
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با کلیك بر روی گزینه ارجاع صفحه زیر باز می شود، که شما می توانید گیرنده ارجاع را : صادرهثبت ارجاع برای نامه  -2-2-3

 را انتخاب نمایید تا ارجاع برای نامه ثبت گردد.« ارسال ارجاع»انتخاب کنید و شرح آن را نیز تکمیل نموده و در ادامه 

 گیرنده ارجاع انتخاب نمایید، نامه به کارتابل آن کاربر نیز منتقل خواهد شد جهت رویت آن کاربر.نکته: هر کاربری که به عنوان 

 
، گزارش «چرخه نامه»ج نامه در هر زمان شما می توانید با انتخاب گزینه بعد از ثبت ارجا: صادرهچاپ از چرخه نامه  -2-2-4

 جامعی از چرخه نامه را تهیه نماید.
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 عملکرد سیستم در قسمت نامه های داخلی همانند نامه های صادر می باشد.نامه های داخلی:  -2-3

ایجاد در نرم افزار انجام می  زمانامکان گزارش گیری از تمامی کارها و فعالیت هایی که کاربر از گزارش عملکرد کاربران:  -2-4

و این امکان برای کنترل عملکردهای کاربران استفاده کننده از نرم افزار توسط مدیر سیستم می  دهد را فراهم می سازد

 باشد. 
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 گزارش گرافیکی از آمار نامه ها:

 

ا سلیقه بقسمت از نرم افزار می توانید با استفاده از قابلیت های تعبیه شده نرم افزار را مطابق در این  تنظیمات نرم افزار: -3-1

 تنظیم نمایید و شرح برخی از آنها به صورت ذیل می باشد :خود 

 به عنوان هنگام ایجاد نامه )وارده، صادره، داخلی( نام کاربر وارد شده به نرم افزار تغییر نام کاربر هنگام ویرایش نامه: -

اد کاربر قبلی )ایجایجاد کننده در سیستم ثبت می شود. در صورتی که می خواهید کاربر ویرایش کننده نامه جایگزین 

 کننده( شود باید این گزینه فعال باشد.

در صورت فعال بودن این گزینه هنگام ورود به نرم افزار درخواست نام  برنامه: به هنگام ورود بهدرخواست کلمه عبور  -

 کاربری و رمز عبور خواهد شد در غیر اینصورت کاربر وارد شده به عنوان مدیر در نظر گرفته می شود.

توسط این گزینه نرم افزار بررسی می کند از آخرین نسخه  اعالم هشدار تهیه نسخه پشتیبان بعد زمان مشخص: -

بیشتر از مقدار وارد شده باشد هنگام ورود به نرم شده  سپریزمان  مدتاگر  ،پشتیبان چه مدت زمانی سپری شده است

. الزم به توضیح است که عملیات پشتیبان گیری فقط از افزار سیستم به صورت خودکار هشدار پشتیبان گیری خواهد داد

 طریق سیستم سرور امکان پذیر خواهد بود.
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ر بو استفاده کنندگان از نرم افزار  داده شوددر این قسمت سعی بر این بوده که نهایت پویایی برنامه نشان   تنظیمات چاپ: -3-2

 را تنظیم نمایند.حسب سیاست کاری شرکت یا سازمان خود قسمت های مورد نظر 

 نکته : اطالعاتی که در زیر تنظیم و ذخیره می شود هنگام ایجاد نامه به صورت خودکار اعمال خواهد شد.
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در این صفحه می توانید کاربرهای استفاده کننده از سیستم را تعریف نموده و دسترسی های   مدیریت کاربران سیستم: -3-3

آن سلب نمایید. و همچنین رمز عبور کاربر جهت امنیت بیشتر نرم افزار به صورت کد  مورد نظر را به وی اعطا نمایید و یا از

               شده در سیستم نگهداری می شود.

 

 کاربر جدید ایجاد -3-3-1
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 انتخاب پست / سمت کاربر تعریف شده برای سیستم در سازمان: 

 

 .ت انواع یادآورها می باشدینمایش و مدیر از امکانات نرم افزار ایجاد،یادآورها:  مدیریت -3-4

 حالت مختلف شما می توانید یادآور ایجاد نمایید: ربه چها

با تعیین تاریخ و زمان مورد نظر، یادآور با یه صفحه مجزا و به همراه یك زنگ هشدار برای شما به نمایش در خواهد  یکبار: الف(

 آمد.

، هر روز آن یادآور در وقت مقرر برای شما به نمایش در خواهد  و زمان یادآور را که تعیین کردید در این حالت تاریخ هر روز: ب(

 آمد.

 با انتخاب روز مورد نظر و تنظیم ساعت یك یادآور ایجاد خواهد شد و در روز تعیین شده نمایش داده خواهد شد. هر هفته: ج(

ر دساعت یادآور، می توانید یادآوری ایجاد نماییدکه هر ماه  روزهای ماه و با تعیینیك روز از بین شما با انتخاب کردن  هرماه: د(

 .داده شودبرای شما نمایش روز انتخاب شده 
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یکی از بخش های نرم افزار ارسال نامه ها به همراه تمامی فایل های پیوست آنها از طریق  :ارسالیمدیریت ایمیل های  -3-5

می باشد. حتی در این بخش امکان  بدون نیاز به نرم افزار جانبی دیگر آسان و در سریعترین زمان ممکن ایمیل با کاربری

 فایل ها وجود دارد.هر ایمیلی با موضوع و متن دلخواه به همراه پیوست  ارسال
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 د شد.هخواباز جهت ایجاد ایمیل و ارسال آن  "ارسال ایمیل"( صفحه صفحه بعدی )تصویرجدید  دگمهبا انتخاب  -

 جهت نمایش ایمیل های از قبل فرستاده شده دگمه نمایش را انتخاب نمایید. -

و حتی کاربر می تواند با جستجوی حالت دگمه چاپ لیست را انتخاب نمایید جهت چاپ لیست ایمیل های فرستاده شده  -

 های مختلف ایمیل یا ایمیل های مورد نظر خود را یافته و لیست آنها را چاپ نماید.

 : ارسال نامه از طریق ایمیل به همراه فایل های پیوستی -3-5-1

 قبل از ارسال ایمیل از برقراری اینترنت خود اطمینان حاصل نمایید. -

 نام ایمیلی که میخواهید ایمل از طریق آن ارسال شود را وارد نمایید.  :ایمیل فرستنده -

 نامی که می خواهید به جای ایمیل فرستنده در ایمیل گیرنده نمایش داده شود. نام فرستنده: -

 را وارد نمایید. فرستندهدر این قسمت رمز عبور ایمیل   کلمه عبور: -

 این گزینه بر اساس سرویس ایمیلی که استفاده میکنید باید مقداردهی گردد. :هاست -

 پیوستی از کامپیوتر می باشد. جهت انتخاب کردن فایل های :انتخاب فایل از سیستم -

 جهت اسکن کردن فایل های پیوستی از از طریق اسکنر می باشد. :بارگذاری فایل از دستگاه اسکنر -

 :با انتخاب هر یك از گزینه های این لیست به ترتیب انتخاب نامه: -

 نامه های صادره 

 نامه های داخلی 

 نامه های وارده 

با دابل کلیك کردن روی هر نامه دلخواه آن نامه مورد نظر به همراه تمامی  و شویدهدایت می نامه انتخاب شده  به صفحه

ال ل ارسیایمیل اضافه خواهد شد و شما می توانید به راحتی نامه را از طریق ایم به عنوان پیوست فایلپیوست هایش به 

 نمایید.
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جهت استفاده از جیمیل برای ارسال ایمیل بایستی حتما تنظیمات مطابق شکل زیر را در حساب جیمیل خود انجام  نکته:

 دهید.

 

 

جهت استفاده از یاهو برای ارسال ایمیل بایستی حتما تنظیمات مطابق شکل زیر را در حساب  ایمیل خود انجام  نکته:

 دهید.
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تم را انتخاب نمایید تا سیس« بررسی نسخه جدید»در این صفحه بعد از متصل شدن به اینترنت رسانی نرم افزار:  بروز -4-1

 ، اگرخیربه صورت خودکار و هوشمند تشخیص دهد که آیا نسخه جدیدی برای نرم افزار توسط شرکت ارائه شده است یا 

 شما نشان داده خواهد شد.نسخه جدیدی وجود داشته باشد تعییرات نسخه به همراه نسخه مورد نظر برای 

بروز  باشید تا نرم افزاراتمام عملیات بروز رسانی منتظر کرده و تا  کلیكرا « دریافت نسخه جدید»اگر مایل به بروز رسانی باشید 

 ، بعد از اتمام بروز رسانی نرم افزار به صورت خودکار بسته و دوباره اجرا )راه اندازی مجدد( خواهد شد.رسانی گردد

 


