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 مقدمه 

موبایلی   برنامه  دیدگاهبرنامه  مجموعه  از  برنامه  ترین  دیگر  اصلی  از  استفاده  برای  که  است  دیدگاه  موبایلی  های 

روی  برنامه  بر  باید  حتما  دیدگاه،  موبایلی  به  های  ورود  امکان  برنامه  این  اینکه  بر  عالوه  باشد.  شده  نصب  دستگاه 

ها را به کاربر می دهد، تنظیمات کلی که بر  و مدیریت یادآوری  سیستم دیدگاه و خروج از آن و همچنین مشاهده

 .شودثر می گذارد نیز، از طریق آن انجام میهای موبایلی دیدگاه اروی عملکرد تمام برنامه

ز به لینک درج  نی  گاه همراه خود )موبایل یا تبلت(ست تفاده از دساهمراه با    برای استفاده از نرم افزار مکاتبات

  اتوماسیون همراه   لینک    و  کارکنان  صفحه امورو    mahan.ir-www.eبه آدرس    سایت شرکت  ب ودر  شده  

 مراجعه فرمایید.

به   دسترسی  برای  نیاز  مورد  افزارهای  دستگاه    مکاتباتنرم  روی  از    همراهبر  میبایست  به    سایتکه  شرکت 

 : زند عبارتند اآدرس فوق دریافت گرد

 گاه همراه دید -1

 مکاتبات -2

 ی سرور ماهان آدرس ها

1- QRCode 

 دیدگاه اسکن نمایید در نرم افزار    فزارهای بارکدخوان بر روی تلفن همراه خود این کد رابا استفاده از نرم ا 

 
 رنتی آدرس اینت -2

IP  را در کادر مربوطه وارد نمایید.  85.133.232.2ه آدرس  شرکت ماهان را ب  اختصاصی 

ن • صورت  پیغادر  سرور"م  مایش  سمت  از  دهی"خطا  تغییر  را  خود  اینترنت  افزار .  د،  نرم  و    از  خارج 

 دوباره وارد شوید.

 

http://www.e-mahan.ir/
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 : دیدگاه  امکانات

 دگاهید  ستمی س به ورود امکان –

 ها اعالن شیو نما  افت ی در –

 ها یادآوری  قیلغو و تعو –

 

   :همراه نرم افزار مکاتبات امکانات

کاربر    ار یدر اخت  لیموبا ی را رو دگاه یافزار مکاتبات د نرم ی هااتی عمل  نیتربرنامه مکاتبات پر استفاده

 . گذاردیم

 ها مشاهده و ارجاع نامه –

 هاسیشنوی مشاهده، پاسخ و ارجاع پ –

 نامه  ا یبه نامه در انتظار  ها سیشنوی پ ل یتبد –

 ها امیمشاهده، پاسخ و ارجاع پ جاد،یا –
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 همراه    دیدگاهنرم افزار 

 دیدگاه   ستمیورود به س

برنامه از  استفاده  دیدگاه  برای  سرور  به  است  الزم  دیدگاه  موبایلی  های 

ارد شوید. برای این کار الزم است دسترسی اتصال از طریق موبایل مربوطه و

کاربر   نام  به  سرور،  آدرس  باید  دیدگاه  به  ورود  در صفحه  باشد.  داده شده 

کل و  می  کاربری  سرور،  آدرس  بارکد  وجود  صورت  در  شود.  وارد  عبور  مه 

ز  توانید به آسانی با تپ کردن روی آیکن بارکدخوان، صفحه بارکدخوان را با

کرده و دوربین را روی بارکد سرور بگیرید. در ضمن آدرس سرور می تواند  

 HTTPS پی نیز وارد شود. اگر سرور دیدگاه روی پروتکل امنه صورت آیب

سوییچ  دارد،  امن  قرار  کردن   اتصال  تپ  با  نهایت  در  شود.  فعال  باید 

ی برای اتوان به دیدگاه وارد شد. در پایین این صفحه دکمهمی  ورود دکمه 

انگلیسی  های فارسی و  تغییر زبان تمام برنامه های موبایلی دیدگاه بین زبان

 .وجود دارد

 دیدگاهافزار   نرم ییادآوری ها

یادآوری  تمامی  قسمت  این  نمایش  در  کاربر  های 

یادآوری برخی  داده می شود. در حال حاضر  های 

با  امکان  افزارها  نرم  نمایش محتوا در  از  و  ز شدن 

های موبایلی را داشته که این روند در حال  برنامه 

برن که دسترسی  در صورتی  باشد.  می  امه  تکمیل 

مرب برنامه  و  شده  داده  کاربر  به  به  موبایلی  وط 

یادآوری در دستگاه کاربر نصب نشده باشد با تپ  

روی    برنامه   نصب  دیالوگ  با  مربوطه  یادآوری بر 

  تپ  با  برنامه  نصب  از   بعد .  شد  خواهید  مواجه

  مرتبط   موبایلی  برنامه  یادآور،   همان  روی  بر  کردن

 .شود  می داده  نمایش  یادآوری آن  محتوای و  شده باز
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 تعویق 

جود دارد. برای تعویق یک یا چند یادآوری می توان بر روی  تعویق یک یا چند یادآوری وها امکان  در لیست یادآوری 

کرده سپس بر روی آیکن تعویق تپ نموده و مدت زمان مورد نظر برای این تعویق را از   LongPress )ها(   یادآوری

هم این عملیات را انجام   Swipe ری می توان از طریقلیست مدت زمان تعویق انتخاب کرد. برای تعویق یک یادآو

یادآوری انتخاب  بدون  که  صورتی  در  یادآوری  داد.  تمام  نمایید  تپ  تعویق  آیکن  روی  انتخابی  بر  زمان  مدت  به  ها 

 .ها پاک خواهند شدتعویق و از لیست یادآوری

 لغو

 

  

با یادآوری  یا چند  لغو یک  ن LongPress برای  انتخاب  را  نظر  )های( مورد  لغو تپ  یادآوری  آیکن  بر روی  و  موده 

از  میتوان  یادآوری  یک  لغو  برای  همچنین  به   Swipe کنید.  یادآوری  لغو،  آیکن  انتخاب  از  بعد  نمود.  استفاده  هم 

ها حذف خو یادآوری  از لیست  دائم  تمام  صورت  لغو تپ شود  آیکن  یادآوری  انتخاب  بدون  اهد شد. در صورتی که 

 .ها لغو خواهند شدیادآوری
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 فیلتر

 

  

استفاده نمود. به صورت پیش فرض در هنگام باز    ها می توان از فیلتر یادآوریبرای سهولت در دسترسی به یادآوری

ها قرار دارد که می توان با تپ کردن بر روی آن از لیست  یدگاه، فیلتر بر روی همه یادآوریایلی دکردن برنامه موب

ن می  های آن نرم افزار نمایش داده شود. همچنیها، نرم افزار مورد نظر خود را انتخاب نموده تا فقط یادآورینرم افزار

عمو منوی  در  تنظیمات شخصی  طریق  از  دیدگاه  وب  افزار  نرم  در  موبایلی  توان  برنامه  دریافتی  های  یادآوری  می 

 .دیدگاه را محدود نمود

 امکانات جدید 

ها در این قسمت به اطالع کاربر های موبایلی دیدگاه اضافه شده به تفکیک ویژگیبرنامهبه تازگی در    هایی کهویزگی

کردنمی باز  با  دکمه  رسد.  با  متن  انتهای  در  و  شده  ارائه  کاربر  به  کوتاهی  توضیح  قسمت  به   بخوانید بیشتر هر 

 .شد صفحه راهنما برای دریافت اطالعات بیشترهدایت خواهد 
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 تتنظیما

 

  

 زبان 

 

وجود  زبان  انتخاب  گزینه  تنظیمات  صفحه  صفحه    در  مانند  که  دارد 

  های موبایلی دیدگاه بین دو زبانزبان تمام برنامه  الگین امکان انتخاب

انگلیسی و فارسی را به کاربر می دهد. هنگامی که بر روی گزینه زبان  

کاربر به  زبان  انتخاب  برای  دیالوگ  یک  شود    می   داده  نمایش   تپ 

 برنامه   زبان  از  امجز  موبایلی  های  برنامه  زبان  است  ذکر  به  الزم.شود

 .باشد می دیدگاه  وب های
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 نوع تاریخ

 

موبایلی   افزار  نرم  تنظیمات  صفحه  در  باید  تاریخ  نوع  تغییر  برای 

سپس کرد.  تپ  تاریخ  نوع  گزینه  روی  بر  نوع   دیدگاه  دیالوگ  در 

شمسی   تاریخ  و  میالدی  تاریخ  بین  انتخاب  امکان  شده  باز  تاریخ 

موبایلی دیدگاه تاریخ  خ در این برنامه  وجود دارد. با انتخاب نوع تاری

پیشخوان، جمع مکاتبات،  موبایلی  های  برنامه  هم  در  انباردار  و  دار 

 .تغییر خواهد کرد 

 

 

 

 

 همگام سازی

ها توسط برنامه دیدگاه را مشخص می  این تنظیم نحوه دریافت یادآوری 

گزینه انتخاب  با  لحظه کند.  یادآوریدر  دریافت  توسط    ها،  سرور  از 

می Push Notification مکانیزم  دصورت  که  معنی  این  به  ر  گیرد؛ 

اینترنت به  اتصال دستگاه  یادآوریصورت  بالفاصله  دریافت خواهند  ،  ها 

گزینه  انتخاب  با  فاصلهمتناوب شد.  در  برنامه  صورت  ،  به  زمانی  های 

یادآوری لیست  از سرور  یادآمکرر  و در صورت وجود  را دریافت  وری  ها 

دهد. وقتی این تنظیم روی یکی از دو  جدید آن را به کاربر نمایش می

لیست  گزی اگر  جدید،  یادآوری  دریافت  صورت  در  باشد،  شده  ذکر  نه 

ال نمایش باشد، لیست به روز شده و یادآوری جدید در  ها در ح یادآوری

 شود؛ در غیر این صورت یادآوری جدید در ابتدای آن نمایش داده می

Notification Drawer ها را  ت یادآوریر باید لیس، خود کاربدستی  شود. با انتخاب گزینه دستگاه نمایش داده می

 .به روز کند (Pull to Refresh) با کشیدن لیست به سمت پایین
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 اثر انگشت 

فعالسازی   موبایلی دیدگاه سوییچ  برنامه  تنظیمات  قسمت  کاربر در  انگشت در دستگاه  اثر  در صورت وجود سنسور 

از اثر انگشت نمایش داده می شود. این سوییچ در صورتی که اثر انگشت بر روی دستگاه کاربر تعریف شده  استفاده  

هنگا ویژگی،  این  فعالسازی  از  پس  دارد.  فعالسازی  امکان  برنامهباشد  تمامی  در  امضا  بردن  کار  به  موبایلی  م  های 

 .دیدگاه، کاربر باید از اثر انگشت برای احراز هویت خود استفاده نماید 

 دریافت مجدد تنظیمات از سرور

های متفاوت از جمله  این ویژگی کمک می کند که بدون خروج از برنامه، تغییرات اعمال شده سمت سرور در قسمت

اولویتهای کاربر، گروههای کاربر، دسترسیافزارهای در دسترس کاربر، سمتنرم ها و هات  های کارمندی شخصی، 

 .کی های کاربر بر روی دستگاه نیز دریافت شود

 خروج 

 

  

به کاربر   موبایلی دیدگاه  برنامه های  تمام  اطالعات  از پاک شدن  اطالع  برای  دیالوگ  این گزینه یک  بر روی  با تپ 

 .کاربر از تمام برنامه های موبایلی دیدگاه خارج می شود بله  ینهنمایش داده می شود و هنگام تپ کردن بر روی گز
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 تمکاتبا

 ه یاول فیتعار

Notifications Bar  سازیآگاه نوار  

  شما همراه تلفن  گوشی روی  بر دیدگاه افزارینرم مجموعه که  است آن  دهندهسازی عالمت دیدگاه نشاندر نوار آگاه

 . باشدمی اجرا حال در

. 

 

 سازی را مشاهده نمایید توانید جزئیات آگاهمی Swip Bottom با انجام
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 ه افزار دیدگاه همراساختار کلی رابط کاربری نرم

1- Status Bar 
سازی های نرم افزار در هنگام بسته  در نوار وضعیت از آگاه

 .بودن دیدگاه همراه مطلع خواهید شد

2- . Navigation Drawer 
ای مختلف نرم افزار  هدر قسمت نوار پیمایش کشویی به بخش

 .ها دسترسی خواهید داشتری، نامه، پیام، سمتمانند یادآو

3- . Action Bar 
در این قسمت نام کارتابل فعلی انتخاب شده، نمایش داده  

 .شودمی

های دریافتی که با کلیک بر روی  به عنوان مثال کارتابل نامه

ا حذف  داده و یهای ارسالی، ارجاع توان به کارتابل نامهآن می

 .نمود نیز دسترسی داشت

 
4- . Content Area 

توان در این قسمت  محتوای کارتابل انتخاب شده را می

 .مشاهده نمود 

های موجود در کارتابل  نویسبه عنوان مثال پیش

 های دریافتی نویسپسش

5- Bottom Bar 
 .باشدمی دسترسی قابل  نوار این  از دهید،  ب شده انجام توانید روی محتویات کارتابل انتخامجموع عملیاتی که می

ها  نویس، عملیات اختتام، ارجاع، پاسخ، تبدیل و ارجاع به کارتابل نامهبه عنوان مثال پس از انتخاب کارتابل پیش

  .پذیر خواهد بودامکان

 

های  توان به سایر بخش)نوار کشویی( می Navigation Drawer از طریق

 .ها و غیره دسترسی داشت نویسها، پیش، پیامهاافزار از جمله بخش یادآورینرم

 
 رنام کارب .۱

 ض سمت پیش فر .۲

 ل کارتاب .۳

 ت تنظیما .۴
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 ی ادآوری

نلللویس، پیلللام و هلللای دیلللدگاه شلللامل کلیللله مکتوبلللات دریافلللت شلللده اعلللم از نامللله، پیشکارتابللل یادآوری

یلللادآوری آن در  باشلللد. شلللایان ذکلللر اسلللت بلللا دریافلللت هلللر آیلللتم دیلللدگاه، امکلللان مشلللاهدهغیلللره می

 .باشللللدمی فللللراهم  تللللان )سیسللللتم عامللللل اندرویللللد(تلفللللن همراه Notification Bar بخللللش

 داریلللد کللله هاییدسترسلللی بللله توجللله بلللا و هلللا »یادآوری روی بلللر  هلللا بلللا کلیلللک ل یادآوریدر کارتابللل 

 مشلللاهده بخلللش ایلللن در موجلللود هلللایافزارنرم عنلللاوین اسلللاس بلللر را هلللایادآوری لیسلللت توانیلللدمی

 .باشلللید داشلللته خلللود کارتابلللل در را آن بللله مربلللوط هلللاییادآوری یلللک، هلللر انتخلللاب بلللا و ملللودهن

 ب یادآورهلللا رابللله ترتیللل   و  هایتلللوان بلللا انتخلللاب گزینلللهمی Bottom Bar در بخلللش

توانیلللد چنلللدین گزینللله می  و یلللا  هایچنلللین بلللا انتخلللاب گزینلللهلغلللو و یلللا تعویلللق نملللود. هم

ق اندازیللد. شللایان ذکللر اسللت در حالللت عللادی دو گزینلله لغللو و تعویللق غیللر را لغللو کللرده و یللا بلله تعویلل 

 .شوندفعال بوده و با انتخاب یک یادآوری، فعال می
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 امیارسال پ

 
 
از   ریز ریالزم، مطابق تصو ی هایدر صورت داشتن دسترس  دی جد امیارسال پ یبرا

 . دیی انم Tap ام یدکمه + مقابل پ   ی( روNavigation Bar)  یینوار کشو
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

کل  رو  ک ی با  پ   ی بر  ارسال  ز  ام یدکمه مذکور صفحه  در  آنچه  مشاهده    ریمطابق 

 گشوده خواهد شد.  د، یکن یم

  نهیدکمه فلش کوچک مجاور گز  ی رو  ست یدر بخش کاف  رندگان یانتخاب گ  یبرا

گ  Tap»اصل    نوع  و  مخف   رندهیکرده  رونوشت  رونوشت،  انتخاب  ی )اصل،  را   )

را    رندگانیز حروف گا  یقسمت تعداد  نیمجاور ا  یخال  یا. سپس در فضدیینما

دهد.    شی نمامشترک را جهت انتخاب،    ی افراد با کاراکترها  ست ی کرده تا ل  پیتا

 . دییروش عمل نما  نیبه هم ستیکاف   رندهیانتخاب چند گ یبرا

  

 
 

 Tap مجاورش ضربدر   جهت حذف گیرنده، ابتدا روی عنوان وی و سپس روی دکمه

ای دریافت رسید خواندن پیام توسط گیرندگان، گزینه »درخواست رسید  را  بر.نمایید

  امکان .  نمایید  درج   شده  مشخص  هامکان  در   موضوع و متن پیام را تایپ .انتخاب کنید

پذیر خواهد بود. برای این  تان امکانن همراهتلف   هایبخش  سایر   از   محتوا   نمودن   کپی 

 .نمایید paste ده و در بخش محتوا، آن راکار کافیست محتوای مورد نظر را کپی کر

بخش قابل  گزینه Bottom Bar در  پیوست  افزودن  و  ارسال  لغو  ارسال،  های 

 .باشدمشاهده و انتخاب می

 .کشویی انتخاب کنید برای مشاهده کارتابل پیام، گزینه پیام را از منوی 
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 نامه

داشتن دسترس ن  یها یدر صورت  نوا  دیتوانیم   از،یمورد  را    نهی(، گزNavigation Drawer)  یی ر کشواز  »نامه  

 .دی ابیدست  ی افتیدر یهاانتخاب کرده و به کارتابل نامه

 

  ی هانامه ستی ل توان یم  Action Barدر بخش    ،یافت یدر  یهادر کارتابل نامه

  نه یموجود )با انتخاب گز ی هاتمیهمه آ ایارجاع داده شده ، حذف شده و  ،یارسال 

 رتابل را مشاهده و انتخاب نمود. کا  ن یهمه( در ا

 مجاور آن مشخص شده است.  ی هاها با رنگ نامه تیالو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زرد    یهاپاکت  ،یافتیدر یها قرمز رنگ معرف نامه ی ها. پاکتباشدیم  صیبل تشخها از رنگ پاکت آنها قا انواع نامه 

 هستند.  ی ارسال یهامعرف نامه یبا رنگ آب یهاو پاکت یداخل  یها رنگ معرف نامه

 . باشدینسخه رونوشت م  ی ارسال ی رنگ پاکت نامه کمرنگ باشد، نامه که یصورت  در

به  یهانامه تشخ  Regularصورت  خوانده شده  قابل  باز،  پاکت  با عالمت  و  همباشندیم  ص یشده    ی ها نامه  نیچن. 

 اند. شده)پررنگ( و با عالمت  پاکت درب بسته  مشخص  Boldصورت  خوانده نشده به
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 همراه  به   های ارسالی شامل موضوع و گیرندگان ستنده؛ و اطالعات نامههای دریافتی شامل موضوع و فرطالعات نامها

 .باشدمی مشاهده قابل( وجود صورت در)  پیوست های فایل

یت نامه از  جهت تغییر وضع  گذاری ، ارجاع، اختتام و عالمتRefresh هایبه تریتب گزینه Bottom Bar در بخش 

 باشد.  نتخاب میخوانده شده به خوانده نشده؛ قابل مشاهده و ا

 .باشدی حذف نیز قابل مشاهده میهای ارسالی و ارجاع داده شده گزینهبرای نامه

)کشیدن انگشت بر روی آن از سمت راست به   Swap برای ارجاع و یا اختتام یک نامه، کافیست بر روی پیام انتخابی

 .های ارجاع یا اختتام را انتخاب کنیدیکی از گزینه چپ( کرده و

  شود. به بیان دیگر درها منتقل مین ذکر است با حذف نمودن یک آیتم، گزینه مورد نظر به پوشه حذف شدهشایا

 .طور کلی حذف نخواهدند شدهای موجود بهافزاری دیدگاه گزینهمجموعه نرم

 .را از باال به پایین کارتابل انجام دهید Swap عملیات  نمودن کارتابل نامه کافیست Refresh جهت

نمایید تا اطالعات نامه شامل موضوع، فرسنتده/ گیرنده، شماره و   Tap رای مشاهده نامه کافیست یک بار روی آنب

  نمایش    ( وجود  صورت  در)  هاتاریخ ثبت، الویت، نوع، شرح آخرین ارجاع )در صورت ارجاع(، محتوای نامه و پیوست

 .شود داده

فرض تعیین شده در دیدگاه، قابل مشاهده خواهد بود؛  برنامه پیش  های ضمیمه نامه با توجه به شایان ذکر است فایل

نرمدر صورتی توسطکه  فایل ضمیمه  باشد  نشده  تعیین    داده   نمایش  اندروید  عامل  سیستم  هایبرنامه   افزار خاصی 

 .شد خواهد

صفح پایین  در  نامه،  مشاهده  از  باپس  می Tap ه  »پیگیری   گزینه  مشاروی  را  پیگیری  درخت  نمود.  توان  هده 

 .باشدچنین مامکان مشاهده تاریخچه نامه نیز فراهم میهم

 عارجا

 م اختتا

 ه المتگذاری خوانده شدع

 ه عالمتگذاری خوانده نشد
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 ارجاع/ اختتام نامه 

دسترسی  داشتن  صورت  کافیدر  نامه  ارجاع  برای  نیاز،  مورد  روی   Bootom Bar بخش  از  و  انتخاب  را  نظر  مورد  نامه   ست های 

 .کلیک نمایید  دکمه

 
 

ارجاع  نه یگز دیتوانیاز گشودن و مشاهده نامه، م پس   نیچنهم

 . دیانتخاب کن  Bottom Barرا از بخش 

 ا ی و  پیمربوط به ارجاع شامل کارمند، شرح ارجاع )تا اطالعات

شده(،    فیتعر شیاز پ یهادکمه ... وانتخاب شرح ی رو ک ی کل

دکمه ... و انتخاب (، مهلت پاسخ،   ی رو کی)کل   تیالو نییتع

کرده،    ملی را تک یرونوشت مخف ا ینسخه اصل، رونوشت ،  نییتع

 . دیینما tap( ک ی عالمت ارسال )دکمه عالمت ت یسپس  رو
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،  Bottom Bar در بخش کردن روی نامه، روی دکمه swap جهت مختوم کردن نامه کافیست پس از

 .کلیک کرده یا پس از گشودن، دکمه مذکور را انتخاب کنید

 .سپس همانند ارجاع نامه عمل نمایید

 

 
 

سیستم  ش اختتام،  گزینه  انتخاب  از  پس  است  ذکر  ایان 

رابه اختتام  شرح  خودکار،  .  پرسید  خواهد  کاربر  از   صورت 

می  چنینهم نیاز  صورت  »نمایش  در  گزینه  انتخاب  با  توان 

سایر  برای  را  اختتام  شرح  نمایش  امکان  سایرین     برای 

 .کاربران فراهم نمود

های  ای ، تمامی نامهدر صورت انتخاب گزینه »اختتام زنجیره

 .ی منتخب؛ مختوم خواهند شدمربوط و متصل به نامه
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 س ینوشیپ

پ  یبرا کارتابل  دسترس  ی افتیدر  یهاسینوشی مشاهده  داشتن  صورت  تصو  ی هایدر  مطابق  منو  ریز  ریالزم،    یاز 

 . دیرا انتخاب کن  سینوشی پ نه یگز ، ییکشو

 
تبد  اتی عمل و  م  سینوشیپ   لیارجاع، پاسخ  را  نامه(  انواع  به    دیتوانی)به 

گز  ، یراحت انتخاب  از  دکمه  نهیپس  انتخاب  و  نظر  در    ی ها مورد  موجود 

 .دیانجام ده Bottom Barبخش 

نموده تا اطالعات مربوط    Tapآن    ی رو  ستیکاف  سینوشیمشاهده پ   یبرا

گ  فرستنده،  موضوع،  شامل  آن  امن  رنده،یبه  الو  ت یسطح    ت،یو 

متن و    یهالیفا  ، یینها  رندگان یثبت، نوع ثبت، گ  رخانهیکنندگان، دبامضاء

 داده شود.  شی شما نما ی )در صورت وجود(؛ برا وستیپ

پ   نیچنهم مشاهده  و  انتخاب  از  پا  س،ینوشیپس  بخش  صفحه    نییدر 

پ  درخت  مشاهده  پ  سینوشیپ  یر یگیامکان  فراهم  سینوشی)سوابق   )

 . باشدیم
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  روی  کلیک  و   نویس پیش  انتخاب   از   پس   نویسپیش  ارجاع برای

های مربوط به تعیین دبیرخانه ، )در صورت داشتن دسترسی دکمه 

پیش ثبت  هنگام  به  کرده، سپس  مقصد  انتخاب  را  دبیرخانه  ابتدا  نویس(، 

کلیک  تایید  دکمه  روی  آخر  در  نمایید.  تعیین  را  ارجاع  و شرح   گیرنده 

(Tap)  کنید. 

نویش هنگام ارجاع آن نیز فراهم  شایان ذکر است امکان درج امضای پیش

پیشمی ارجاع  از  قبل  کافیست  منظور  این  برای  را  باشد.  امضا  نویس، 

 .انتخاب نمایید

نسخه ملحقات ،  »کپی  گزینه  انتخاب  فایلبا  از  ملحقات  ای  های 

 .شد خواهد  داده ارجاع نویسنویس )در صورت وجود( به همراه پیشپیش

 

 

 

 

پیش به  پاسخ  پیشبرای  کارتابل  از  نظر  مورد  گزینه  انتخاب  از  پس  باقی   ها، نویسنویس  نمایید.  انتخاب  را 

 نویس در پاسخ، از پیش تعیین شده است. ی پیشباشد با این تفاوت که گیرندهنویس میمراحل همانند ارجاع پیش
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 س ینوشی پ لیتبد

 

 

 

  داشتن  صورت   در  ها،نامه   انواع  به   نویسپیش  تبدیل برای

مربوطیدسترس  بخش  از  و  انتخاب  را  نظر  مورد  نویسپیش  ، های 

Bottom Bar ،  را انتخاب نمایید. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویس به نامه )در انتظار، داخلی  ها، ابتدا نوع تبدیل پیشبر اساس دسترسی

دبیرخانه سپس  کنید.  انتخاب  را  ارسالی(  یا  امضا    و  و  درج  اندیکاتور  را 

تیک   با عالمت  )که  تایید  مذکور روی دکمه  انجام عملیات  از  نمایید. پس 

تا پیش Tap مشخص شده( اندیکاتور منتخب شما، شماره  کنید  از  نویس 

 .گرفته و ثبت گردد 

 


