راهنماي ثبت نامه داخلي
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نامه هاي داخلي شامل مکاتباتي است که بين اعضاي يک دبيرخانه مشترک و يا چند دبيرخانه مجزا در يک سازمان مبادله ميشود و با ثبت ،بصورت رسمي شمارهگذاري ،بايگاني و ارسال ميگردند.

جهت ثبت نامههاي داخلي ،گزينه «ثبت نامه داخلي» را از نوار ابزار عمومي ،منوي مکتوبات و يا از منوي نرمافزار ،کشوي مکتوبات انتخاب کنيد.

همانطور که مشاهده مينماييد صفحه ثبت نامه داراي چهار لبهي اطالعات اصلي /فايلهاي متن /پيوستها /و ساير اطالعات ميباشد.

در لبه اطالعات اصلي اطالعات ذيل را به ترتيب تکميل نماييد:
اطالعات فرستنده :در اين بخش بصورت پيش فرض اطالعات کاربر جاري قابل مشاهده بوده و در کاربر جاري به ثبت نامه در چند دبيرخانه دسترسي داشه باشد ،ميتوان اطالعات اين بخش را تغيير داد .همچنين
در صورتيکه کاربر داراي چندين سمت باشد ،امکان انتخاب ساير سمتهاي وي در اين بخش فراهم خواهدبود.

درج مشخصات :مشخصات نامه از قبيل نوع نامه ،ميزان امنيت و اولويت آن در اين بخش درج ميگردد.

درج مشخصات فايل متن :در اين مرحله ساختار تاريخ و نوع پيوست نامه ،مشخص ميگردد.
توجه داشته باشيد اگر نوع پيوست «اتواماتيک (دارد /ندارد)» انتخاب شده باشد ،سيستم در لبه پويستها بررسي مينمايد که اگر گزينهاي به عنوان پيوست انتخاب نشده باشد ،گزينه دارد يا ندارد درج
ميگردد .و به عنوان مثال اگر گزينه «دارد» انتخاب شود و در لبه پيوستها گزينهاي انتخاب نشده باشد ،بدين معنا خواهد بود که نامه داراي پيوست فيزيکي است.

اطالعات گيرندگان :با کليک روي دکمه انتخاب صفحهي مربوط به انتخاب گيرندگان مشاهده ميشود.

در اين صفحه با توجه به نوع گيرندگان ،اطالعات يکي از لبههاي موجود را پس از انتخاب ،تکميل کنيد.

اطالعات :در اين بخش تاريخ نامه ،موضوع ،خالصه و کليد واژه ها را وارد نماييد .شايان ذکر است تاريخ نامه ،بصورت پيشفرض تاريخ جاري ثبت خواهد شد.

همچنين در ساير لبههاي موجود در اين صفحه اطالعات مورد نياز را وارد نماييد.

پس از تکميل تمامي فيلدهاي ضروري روي دکمه ثبت کليک کنيد.

نرمافزار مکاتبات ،نامهها معموالً به صورت کاغذي ،ايميل ،فکس و يا بصورت فايل در اختيار مسئولين ثبت نامه قرار ميگيرد .به هنگام ثبت نامه الزم است فايل هاي متن به همراه اطالعات اصلي آن ثبت گردد.
اگر متن نامه در قالب فيزيکي و به صورت کاغذي باشد ميتوان با استفاده از امکانات نرم افزار و دستگاه اسکنر ،تصوير نامه را اسکن نمود و به عنوان فايل متن در اطالعات نامه جايگزين نمود.

جهت اضافه نمودن فايلهاي متن کافيست در صفحه ثبت نامه ،لبهي «فايل متن» را انتخاب کرده سپس ميتوان با کليک روي هريک از دکمه هاي موجود در اين صفحه نوع خاصي از فايل متن را انتخاب نمود.
در جدول ذيل به کاربرد هر يک از دکمههاي موجود در اين لبه ،اشاره شده است:

عملکرد
با کليک روي اين دکمه ميتوان فايلهاي متن را با هر قالب و فرمت از رايانهي کاربر جاري انتخاب نمود و بارگذاري
نمود.
با استفاده از اين دکمه و همچنين اتصال دستگاه اسکنر به رايانه کاربر جاري ،ميتوان از امکان تهيه تصوير متن
نامه ،استفاده کرد.

عنوان دکمه

جستجو

اسکن

با کليک روي اين دکمه ميتوان از الگوهاي از پيش تهيه شده جهت درج متن نامه استفاده نمود.
براي آنکه نامه پس از ثبت داراي شماره و تاريخ مورد نظر باشد ،بهتر است آن را روي سربرگ سازمان درج و
ثبت نمود.

الگوي نامه

اين الگوها توسط مدير سيستم تعريف ميگردند.
با استفاده از اين دکمه ميتوان از امکانات نرمافزار  Microsoft Office Wordبراي تايپ متن نامه استفاده نمودMS-Word .
با کليک روي اين دکمه ميتوانيد متن نامه را که با هريک از امکانات موجود در اين صفحه ايجاد کريدهايد ،حذف
نماييد.
در صورتيکه کاربر جاري داراي حق امضاء باشد ،ميتواند با کليک روي اين دکمه امضاي خود را به نامه پيوست
کند.
اگر از امکان نرمافزار  Microsoft Office Wordموجود در اين بخش براي تهيه فايل متن نامه استفاده کردهايد ،با
کليک روي اين دکمه ميتوانيد فايل تهيه شده را ويرايش نماييد.

حذف

امضاء

ويرايش

با کليک روي اين دکمه امکان ارسال فکس مستقيم فايلهاي متن فراهم خواهد بود.

فکس

با انتخاب اين دکمه ميتوانيد نسخهاي از فايل متن موجود را ،در سيستم خود ذخيره نماييد.

دريافت

با کليک روي اين دکمه امکان ذخيره فايلهاي مورد نظر خود را در نرمافزار «مديريت فايلها و پوشهها» ذخيره و
نگهداري نموده و در صورت تمايل با ساير کاربران به اشتراک بگذارد.

افزودن به آرشيو فايلهاي شخصي
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چنانچه نامه داراي پيوست قابل تبديل به فايل باشد ،مي بايست همراه ديگر اطالعات نامه بعنوان ضميمه آن ثبت گردد.

جهت اضافه نمودن فايل هاي پيوست نامه ،کافيست در صفحه ثبت نامه ،لبهي «پيوستها» را انتخاب نماييد .در جدول ذيل به کاربرد هر يک از دکمههاي موجود در اين لبه ،اشاره شده است:

عملکرد
با کليک روي اين دکمه ميتوان فايل هاي پيوست را با هر قالب و فرمت از رايانهي کاربر جاري انتخاب نمود
با کليک روي اين دکمه امکان ضبط صدا و افزودن آن بصورت مستقيم بعنوان پيشوت نامه حاضر فراهم خواهد
شد.
با استفاده از اين دکمه و همچنين اتصال دستگاه اسکنر به رايانه کاربر جاري ،ميتوان از امکان تهيه تصوير
فايلهاي پيوست ،استفاده کرد.
با کليک روي اين دکمه امکان ارسال فکس فايلهاي پيوست به ساير افراد فراهم خواهد بود.
با کليک روي اين دکمه امکان ذخيره فايلهاي پيوست در آرشيو فايلهاي شخصي کاربر جاري بر روي سيستم
فايلها و اطالعات مجموعه نرمافزاري ديدگاه فراهم خواهد شد.
با انتخاب اين گزينه بر روي يکي از فايل هاي پيوست امکان ويرايش آن فايل و ذخيره تغييرات به کاربر داده
ميشود.
با انتخاب اين گزينه بر روي يک يا چند فايل پيوست امکان حذف آنها به کاربر داده ميشود.
با انتخاب فايل(هاي) تصوير پيوست ،و سپس کليک برروي اين گزينه ،امکان ارسال آنها به دستگاه چاپگر جهت
پرينت فراهم ميشود.
در صورت تمايل با انتخاب اين دکمه ميتوانيد نسخهاي از فايل پيوست موجود را ،در سيستم خود ذخيره
نماييد.
با انتخاب اين دکمه ميتوان تمامي فايل هاي موجود در اين لبه را بصورت يکجا در سيستم خود ذخيره نماييد.
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مراجع نامه و اطالعات تکميلی ثبت آن را مي توان در بخش ساير اطالعات نامه درج نمود .جهت تعيين مراجع نامه ابتدا روي دکمه  +کليک نموده سپس مرجع ،شماره ،تاريخ ،و نوع آن را انتخاب کنيد .با کليک
روي دکمه  ...صفحه «جستجو و گزارشگيري نامهها » باز خواهد شد که با استفاده از آن ميتوان مرجع مورد نظر را انتخاب نمود .در صورتيکه شماره مرجع به صورت دستي وارد شده باشد با کليک روي
دکمه

مي توان صحت شماره وارده شده را بررسي نمود.
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