راهنماي انجام تنظيمات ايميﻞ در كارتابﻞ اتوماسيون
پس از حصول اطمينان از دارا بودن دسترسي دريافت ايميل در كارتابل اتوماسيون اداري دانشگاه ،ﻻزم است ابتدا به كارتابل اتوماسيون خود وارد شده و از منوي عمومي
)باﻻ سمت راست ﺻﻔﺤه( گزينه تنظيمات شخصي را انتخاب نماييم تا با ﺻﻔﺤه مربوط به آن وارد شويم:

پس از ورود به ﺻﻔﺤه مورد نظر ابتدا به سربرگ حسابهاي ايميل ميرويم و دكمه اضافه را فشار ميدهيم؛ در ﺻورت وجود آدرس ايميل فعال ،مشخصات آن در ليست ايميل
هاي فعال )مشخص شده به وسيله كادر سبز( نمايش داده مي شود(:

د ر ﺻﻔﺤه جديد در برگه تنظيمات شخصي قسمت هاي مختلف را با توجه به اطﻼعات شخصي خود پر ميكنيم ،اطﻼعاتي مانند نام نمايشي )نوع ايميل از نظر مورد استﻔاده(،
نام كامل )نام و نام خانوادگي كاربر كه در ايميل هاي ارسالي درج خواهد شد( ،آدرس ايميل )آدرس كامل ايميل خودمان( و آدرس پاسخگويي )آدرس ايميلي كه ميخواهيم
جهت ارسال پاسخ توسط فرد گيرنده مورد استﻔاده قرار گيرد( ،بايد توسط كاربر پر شوند:

پس از تكميل اطﻼعات اين برگه ﻻزم است به برگه Serverها درهمين ﺻﻔﺤه رفته و در قسمت سرور)دريافتي( و همچنين سرور)ارسالي( بخش دوم آدرس ايميل خودمان
)كه براي مثال در مورد ايميل هاي دانشگاهي اين آدرس معموﻻ  pmail.sbu.ac.irميباشد( را وارد كرده و در قسمت  Account Nameنيز قسمت اول آدرس ايميل بدون
عﻼمت @ )كه همان  Usernameباشد( را وارد كرده و براي تثبيت آن دكمه تغيير رمز را فشار داده و پس از وارد نمودن رمز و تكرار رمز در قسمت هاي مربوطه ،دكمه تاييد
را ميزنيم و ساير قسمتهاي ﺻﻔﺤه را بدون تغيير باقي ميگذاريم و در انتها دكمه ثبت را فشار ميدهيم تا تغييرات اعمال شوند ،پس از بازگشت به ﺻﻔﺤه تنظيمات ايميل،
آدرس ايميل در ليست ايميل هاي فعال مشاهده خواهد شد كه با زدن دكمه ثبت در پايين ﺻﻔﺤه تنظيمات ايميل كاربري نهايي خواهد شد.
)نكته :ايميل ها پس از ورود به  Inboxكاربر ،از آن حذف شده و در زيرسيستم مكاتبات در كارتابل ايميلها و بخش ايميل هاي دريافت شده و قابل مشاهده خواهند شد.
ضمنا فﻘط ايميل هاي ارسال شده در داخل كارتابل اتوماسيون در بخش ايميل هاي ارسال شده قابل مشاهده بوده و بهتر است جهت تاييد ارسال با مﻘصد نيز چك شوند(.
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