بسمه تعالی

راهنمای استفاده از سیستم جدید پست الکترونیک
-1صفحه ورود

صفحه ورود کاربران به سیستم پست الکترونیک بصورت شکل ) (1است .شما می توانید در پست

الکترونیک ،سرور مورد نظر و قسمت شناسه ،شناسه پست الکترونیک خود و در قسمت کلمه رمممز
عبور کلمه رمز عبور خود را وارد نمایید و یکممی از گزینممه هممای رابممط کمماربر را انتخمماب نماییممد.

همچنین باید مکانی کممه از آنجمما وارد سیسممتم)ورود از سیسممتم شخصممی/ورود از مکممان عمممومی(

یشوید را انتخاب نمایید .و سپس با فشرددن دکمه ورود به سیستم وارد شوید .در صممورتی کممه
م 
ورود از مکان عمومی را انتخاب کنید بعد از  15دقیقه  logoutخواهید شد.

شکل )(1

-2صفحه اصلی سیستم

صفحه اصلی سیستم پست الکترونیک مطابق شکل ) (2است که قسمت هایی را که با شماره

مشخص شده را به ترتیب شرح خواهیم داد.
شکل )(2

 .1پیغام خوش آمد گویی که در آن آدرس  IPو تاریخ و ساعت آخرین ورود با شناسه شما
را نشان می دهد.

 .2در این قسمت فوادرهای شما را نشان می دهد که بصورت پیش فرض  INBOXتعریف
شده است .شما می توانید آن را تغییر دهید.

 .3تاریخ جاری را نشان می دهد.

 .4تعداد نامه های خوانده نشده در فولدر مشخص شده در قسمت  2را نشان می دهد.
 .5لیست فوادرهای شما را نشان می دهد.

) گزینه  6تا  16در ادامه شرح داده خواهد شد(
 .6صفحه ارسال نامه

 .7صفحه جستجوی نامه

 .8صفحه تنظیم  Contactها
 .9صفحه تنظیمات اینترفیس

 .10صفحه تنظیم پروفایل

 .11صفحه تتنظیم فولدرها
 .12صفحه تنظیم فیلترها

 .13صفحه مدیریت لینک های اخبار

 .14صفحه تقویم و مدیریت جلسات
 .15تغییر کلمه رمز عبور شناسه
 .16خروج

 .17در این قسمت می توانید نحوه مرتب کردن نامه را مشخص نمایید.

 .18شما می توانید در این قسمت نوع نمایش نامه ها را مشخص کنید .مثل همه نامه ها
نمایش داده شود ،فقط نامه های خوانده نشده و یا هر مورد دیگری که در لیست وجود

دارد را می توانید تنظیم نمایید.

 .19دکمه های حذف ،انتقال ،فیلتر و ....

 .20با کلیک بر روی این گزینه تمام نامه ها انتخاب می شوند.
 .21نامه در صفحه جدید باز می شود.
 .22علمت نامه خوانده شده.

 .23علمت نامه خوانده نشده.

 .24مشخصات نامه مانند تاریخ دریافت ،از طرف چه کسی و ....

 .25جستجوی سریع نامه.
-1-2صفحه ارسال نامه

قطعا با نحوه ارسال نامه در سیستم های پست الکترونیک مانند  yahooو  Gmailو یا در سیستم
پست الکترونیک قبلی کامل آشنا هستید .با این حال جهت یادآوری توضیح مختصری در این

خصوص داده خواهد شد .صفحه ارسال نامه مانند شکل) (3است.

 .1در صورتی که در قسمت  Contactآدرس پست الکترونیک دوستان خود را تعریف کرده
باشید و یا آنها را گروه بندی کرده باشید و مایل باشید نامه شما برای همه ارسال شود ،می

توانید از این قسمت آنها را فراخوانی نمایید.

 From: .2آدرس پست الکترونیک ارسال کننده.

 :To .3پست الکترونیک شخصی/اشخاصی که نامه برای او/آنها ارسال می شود.
 :Cc .4در صورتی که مایل باشید یک کپی از نامه بدست شخصی/اشخاصی دیگری برسد.

 :Bcc .5در صورتی که مایل باشید یک کپی از نامه بدست شخصی/اشخاصی دیگری برسد و
نخواسته باشید کسی که در قسمت  Toمشخص شده بداند که یک کپی از نامه برای

شخصی/اشخاصی دیگری ارسال شده است.
 .6موضوع نامه در این قسمت نوشته می شود.
 .7تنظیم گزینه های دلخواه

 .8با کلیک بر روی این دکمه نامه با توجه به آنچه در قسمت پروفایل تنظیم شده است،
امضاء می شود.

 .9ذخیره نامه.

شکل)(3

 .10ارسال نامه.

 .11متن اصلی نامه در این قسمت نوشته می شود.

 .12در صورتی که نامه دارای فایل ضمیمه است ،می توان از این قسمت استفاده نمود.
-1-1-2ارسال نامه برای افراد گروه

مطابق شکل ) (4گزینه  Browsرا کلیک نمایید .سپس در لیستی که در زیر باز می شود ،گروه مورد
نظر را انتخاب کرده و روی هر کدام از دکمه های سمت چپ که مایلید کلیک نمایید .به عنوان

مثال در صورتی که روی گزینه  Toکلیک کنید ،لیست تمام افراد آن گروه در قسمت  Toمی آید.

شکل )(4

در صورتی که چند گروه مد نظر باشد می توانید با انتخاب آنها توسط موس ) (draganddropو
یا از طریق صفحه کلید با فشردن کلید  +Shiftکلیدهای مکان نما آنها را نتخاب نمایید.
-2-2صفحه جستجوی نامه

صفحه مربوط به جستجو را در شکل ) (5مشاهده می کنید .توضیح مواردی که روی این شکل
مشخص شده به ترتیب عبارت است از:

 .1با کلیک روی این گزینه می توانید نتایج جستجو را پاک نمایید.
 .2انتخاب فولدر برای انجام جستجو روی آن.
 .3انجام جستجو ساده.

 .4با کلیک روی لینک  Switch to advanced searchقسمت مربوط به جستجوی پیشرفته
مطابق شکل ) (5باز می شود .در این قسمت می توانید اطلعات بیشتر برای جستجو
تنظیم نمایید.

 .5در صورتی که قبل جستجویی داشته اید می توانید آن را در این قسمت مشاهده کنید که
بعد از انجام جستجو؛ لینک های مربوط به ویرایش ،ذخیره و  ...در اینجا اضافه می شود.

 .6در صورتی که نتایج جستجوی خود را ذخیره کرده باشید آن را در این قسمت نشان می
دهد.

برای موارد  5و  6شکل ) (6را ببینید.

شکل )(5

شکل )(6

-3-2صفحه تنظیم  Contactها

نمونه این صفحه در شکل ) (7نشان داده شده است.

شکل )(7

.1

 :importوارد کردن لیست  Contactها از طریق فایل با فرمت .VCard

.2

 :Addاضافه کردن مشخصات فرد جدید به لیست  Contactها.

.4

 :Groupsایجاد/ویرایش گروه.

.3

 :Export allذخیره لیست  Contactها بصورت فایل با فرمت  VCardروی سیستم خود.

در صورتی که روی گزینه  Groupsکلیک کنید ،صفحه ای مطابق شکل ) (8برایتان باز می

شود.

شکل )(8

 .1لیست گروه های موجود را نشان می دهد.

 .2اضافه کردن گروه .برای این منظور نام گروه را در قسمت  Group Nameتایپ نمایید
و اعضای مورد نظر را برای انتساب به ان گروه از قسمت  Membersانتخاب کرده و

در نهایت دکمه  Createرا فشار دهید.

در صورتی که مایلید گروهی را که قبل ایجاد کرده اید را ویرایش نمایید؛ روی گروه مورد نظر
کلیک کنید .صفحه ای مطابق با شکل ) (9باز خواهد شد .همانطور که در شکل در قسمت Edit

 Groupبا شماره مشخص شده ،امکان اضافه کرده فرد /افراد دیگر به گروه ،حذف گروه ،حذف
فرد/افراد از گروه و  ...وجود دارد.

شکل )(9

 .1انتخاب گروه مورد نظر.
 .2در صورتی که مایلید فرد خاصی را از گروه حذف کنید؛ آن را از لیست Members

انتخاب کرده و دکمه  Removeرا فشار دهید.

اگر حذف چند مورد مدنظر است ،می توانید با انتخاب آنها توسط موس ) (draganddropو یا

از طریق صفحه کلید با فشردن کلید  +Shiftکلیدهای مکان نما آنها را نتخاب نمایید.

 .3برای اضافه کردن فرد/افراد دیگر به اعضای آن گروه از قسمت NonMembers

آن/آنها را انتخاب کرده و دکمه  Addرا فشار دهید.

 .4بروز رسانی گروه.

 .5با فشار دادن این دکمه گروه انتخاب شده حذف خواهد شد.
.5

جستجوی یک گروه خاص.

.6

نمایش افراد تعریف شده در لیست  Contactها.

.7

برای اضافه کردن فرد مورد نظر به لیست  Contactها که مشخصات آن را با فرمت
 VCardاز قبل در یک فایل ذخیره کرده اید .در این صورت دکمه  Browsرا کلیک کرده
و فایل مورد نظر را فراخوانی نمایید.

.8

برای اضافه کردن افراد مورد نظر به لیست  Contactها که مشخصات آن را با فرمت

.9

اضافه کردن به لیست  Contactبدون استفاده از فایل.

 VCardاز قبل در یک فایل ذخیره کرده اید.

-4-2صفحه تنظیمات اینترفیس

برای انجام برخی تنظیمات دلخواه اینترفیس می توانید از این قسمت استفاده نمایید .این قسمت

شامل موارد بسیار زیادی است که برخی از آنها را شرح خواهیم داد.

-1-4-2تنظیمات کلی

 .1تغییر  themeاینترفیس.
 .2تغییر مدل اینترفیس.

شکل )(10

 .3فرمت نمایش تاریخ و زمان.
 .4فرمت نمایش تاریخ و زمان نامه ها.

 .5اولین صفحه ای که مایلید در هنگام ورود به سیستم نمایش داده شود .بصورت پیش فرض
 Mailboxاست که می توانید آن را به  compose، Optionsو  ...تغییر دهید.

 .6اندازه فونت.

 .7تنظیم زبان پیش فرض اینترفیس.

 .8در صورتی که این گزینه را علمت دار کنید ،قبل از حذف نامه؛ سوالی مبنی بر اطمینان از
حذف آن از شما پرسیده می شود.

 .9نشان ندادن فولدرها به صورت درختی.
 .10آیکن فوالدر را در ساختار درختی نشان نمی دهد.

 .11در صورتی که این گزینه علمت دار باشد؛ یک آیکن برای باز کردن نامه در پنجره جدید
در کنار هر نامه اضافه می شود.

 .13عدم نمایش آیکن نامه خوانده شده/خوانده نشده.
 .14تغییر اینترفیس به حالت ساده بصورت اتوماتیک برای دستگاه های .PDA
 .17تنظیم آلرم های صوتی در هنگام رسیدن نامه جدید.
 .21صفحه مربوط به تنظیم فایروال باز می شود.
-2-4-2تنظیمات فولدرها
 .1فولدر سطل زباله.

 .2فولدر نامه های ارسال شده.
 .3فولدر پیش نویس.

 .6تنظیم میزان دقیقه ای که مایلید فولدرها در آن مدت بروز شوند.

شکل )(11

-3-4-2تنظیمات نمایش نامه ها

 .4نمایش نامه ها با فرمت .html
 .6نمایش عکس های نامه ها.

 .7خواندن نامه در پنجره جدید.
 .9تنظیمات فونت.

 .10لیست عکس های الصاق شده را بصورت لینک در انتهای نامه نشان می دهد.
 .11سرآیند نامه را بصورت کامل نشان می دهد.

 .12اطلعاتی که موقع باز کردن نامه نشان می دهد.

شکل )(12

-4-4-2تنظیمات نمایش نامه ها

 .11صفحه مربوط به تنظیمات فیلتر باز می شود.

شکل )(13

-5-4-2تنظیمات نامه های جدید

 .1تنظیم زمان بروزرسانی اتوماتیک نامه ها

شکل )(14
-6-4-2تنظیمات صفحه Compose

شکل )(15

نکته :قسمت  Optionsدارای راهنمای کاملی است که با بردن موس روی هر مورد منوی راهنمای

آن نشان داده خواهد شد.

 -5-2صفحه تنظیم پروفایل
 .1نام شما.

 .2آدرس پست الکترونیک شما.
 .4امضاء.

 .5اگر این گزینه علمت دار شود ،امضاء شما بصورت اتوماتیک در متن نامه شما نوشته
خواهد شد.

 .6اضافه کردن هویت جدید.

شکل )(16

 -6-2صفحه تتنظیم فولدرها

 .1ایجاد فولدر جدید.
 .2حذف فولدر.

 .3تغییر نام فولدر.

شکل )(17

 -7-2صفحه تتنظیم فیلترها

 .1ویرایش فیلترهای تعریف شده قبلی.
در قسمت تعریف فیلتر جدید:
 .2الگویی که براساس آن نامه ها فیلتر خواهند شد.

 .3الگو که می تواند از متن نامه ،موضوع To ،و  ...باشد.
 .4دوره زمانی نامه که می تواند در هر زمانی و یا از روزهای خاصی که مد نظر شما
است؛ باشد.

 .5فولدر مقصدی که نامه فیلتر شده به آنجا منتقل شود.

 .6مکانی که می خواهید نامه های آن جهت فیلتر شدن بررسی شوند.
بعد از انجام تنظیمات لزم برای اعمال آن لطفا دکمه  Addرا فشار دهید.
 .7در صورتی که مایلید فیلتر شدن نامه های فولدر  INBOXبصورت اتومایتک
انجام شود؛ گزینه  Auto Filter INBOXباید علمت دار باشد.

 .8در صورتی که مایلید لینک  Filtersدر کنار موارد دیگر مانند Options،

 Composeو  ...در منوی بالی صفحه نمایش داده شود ،باید این گزینه علمت

دار باشد .در غیر این صورت صفحه تنظیمات فیلتر از قسمت >Options

 Mailbox view options> Manage Filtersقابل دسترس است.

شکل )(18

 -8-2صفحه مدیریت لینک های اخبار
 -9-2صفحه تقویم و مدیریت جلسات

 -10-2تغییر کلمه رمز عبور شناسه

کلمه رمز عبور جدیدی که انتخاب می کنید باید شامل حروف کوچک و بزرگ ،
کاراکترهای خاص مانند * % ،& ،و  ...و نیز اعداد باشد .در غیر اینصورت کلمه رمز جدید اعمال
نخواهد شد .لزم به ذکر است که استفاده از حروف کوچک و بزرگ و عدد الزامی و استفاده
از بقیه کاراکترها اختیاری است.

 -11-2خروج

