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ایجاد  مها ناو ی تار بایگانی که برای صندوق پیامبه ساخ به صورت اتوماتیکیا پیامها  نحوه انتقال نامه ها تعریفبرای 

  ایگانی درست شود.شده است، اول باید ساختار ب

در  ولییادآوری مشخص می شوند ریف قوانین در پوشه ها دسته بندی می گردند، در ها و پیامها و ... که با تعنامه  نکته:

 ارجاع باید به پوشه ای که به آن منتقل شده است مراجعه نمود.مشاهده و امه ها نمایان نخواهند شد. برای کارتابل ن

 نامه ها کارتابلنامه به پوشه مربوطه در اتوماتیک  نتقالا: 

با  نامه ها ایجاد نمود و سپس مجموعهپوشه هایی را در زیرمجموعه هرکدام از جهت بایگانی نامه های کارتابل می توان 

وشه به پ) در راهنمای بایگانی نامه ها مشاهده نمایید(  به صورت دستییا  را به صورت اتوماتیک ها هنام ،قانونیک تعریف 

 . می شودده و گزینه پوشه جدید را انتخاب برای اینکار روی مجموعه موردنظر راست کلیلک کر. ها انتقال داد
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یا به نام اشخاص  (و ... )مالی، شخصیاست این نام موضوعیمی کنیم. ممکن برای پوشه بایگانی انتخاب  نام مناسبی

 باشد. )احدیان، دفتر ریاست و ....(

 ای ، به صورت اتوماتیک به یک پوشهتمامی نامه هایی که از طرف یک فرستنده خاص دریافت می شود می خواهیمل حا

در زیرمجموعه نامه های دریافتی و بعد از ایجاد پوشه اینکار در ساختار بایگانی نامه های دریافتی منتقل شود. برای 

نون انتقال تعریف قاتا   انتخاب می شود.  نداتقوانین انتقال مستتعریف  –منوی تعاریف از اختصاص نام مناسب، 

 گردد.

 

  می شود.انتخاب  نامه -دکمه اضافه، پنجره باز شدهدر 

  ذکر کرد. شرایط دری مختلف در کاپر کردن گزینه های ترتیب و عنوان، می توان چندین قانون را با عملگرها ازبعد 

  صدق کند تا نامه به پوشه مربوطه منتقل  تعریف شده در کادر شرایطن یباید تمامی قوان "و  "تعیین عملگر با

 شود. 

  ا مشخص شده صادق باشد تتعریف شده در کادر شرایط  تنها کافی است یکی از قوانین "یا "عملگر  تعیینبا

  نامه به پوشه مربوطه منتقل شود.
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ناوری فمی باشد به پوشه دفتر  مدیر فناوری اطلاعاتفرستنده آن مثال قانونی تعریف می شود که در آن نامه هایی که برای 

 و قانون در کادر شرایط به صورت زیر تکمیل می گردد.دها فیل انتقال داده شود.یافتی در ساختار بایگانی نامه های در
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از طرف دکتر پزشکی ارسال اگر یا  91/6این اگر نامه ای با اندیکاتور استفاده شده است. بنابر " یا "مثال دوم از عملگر ر د

 شده باشد، به پوشه دانشکده پزشکی انتقال داده می شود.
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 نمود.تعریف ای مجزا قوانینی هدر پوشه نامه ها، پیشنویس ها، پیامها و ... صورت می توان برای دسته بندی بدین 

 

 ها پیام کارتابلبه پوشه مربوطه در  پیاماتوماتیک  نتقالا: 

یی که در ساختار بایگانی کارتابل پیامها قبلا ایجاد شده است، همانند اپوشه هبه  اه پیاماتوماتیک یا انتقال جهت بایگانی 

 امه ها عمل می شود.مراحل تعریف قوانین در ن

 پیامهای اطلاع رسانی به کلیه کارمندان می توان قانونی به صورت زیر تعریف نمود. برای بایگانی و انتقال  مثال:
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 شروع می شود به پوشه اطلاع رسانی منتقل شود. "*"ا با آنه امهایی که نام فرستندهیپتمامی به اینصورت تعریف میشود: قانون 
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