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و ارسالی است، حجم انبوه نامه هاي دریافتی 

که به همین دلیل همیشه مدیران در پی یافتن راهی براي کم کردن فشار ناشی از این معضل بوده اند از جمله آثار 

 این مساله صرف وقت و انرژي بیش از حد براي نگهداري اطالعات، حجم زیاد استفاده از کاغذ در شرکت، عدم

به همین منظور شرکت به . باشد می... پرسنل و مشتریان و 

مشکالت فرایند گردش نامه در سعی در کاهش 

  :که امکانات این سیستم به شرح ذیل آمده است

(...  

  

  ، در هنگام ثبت اطالعات

  ...)عطف، پیرو،(نامه ها کاتبات اداريجهت گردش م

  هاي قابل تعریف به شکل درخت واره و در سطوح نامحدود

  در سیستم دبیرخانه 

  در نرم افزار دبیرخانه نامه از هر نوع به صورت عمومی و شخصی

  امکان تعریف امضاي کاربران به صورت عکس و انتقال آن به انتهاي نامه

  کان طبقه بندي در سطوح نامحدود

  هاي مختلف بایگانی عمومی جهت امکان تعریف مراحل 

  در نرم افزار اتوماسیون اداري

رابط برنامه ، فکس  با استفاده از)SMS(، پیامک
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حجم انبوه نامه هاي دریافتی است ها بوده  ها و سازمان یکی از معضالتی که همیشه گریبانگیر شرکت

که به همین دلیل همیشه مدیران در پی یافتن راهی براي کم کردن فشار ناشی از این معضل بوده اند از جمله آثار 

این مساله صرف وقت و انرژي بیش از حد براي نگهداري اطالعات، حجم زیاد استفاده از کاغذ در شرکت، عدم

پرسنل و مشتریان و  کنترل بهینه و درنتیجه عدم پاسخگویی مناسب به

سعی در کاهش ) دبیرخانه(سامان پیشرو با استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداري

که امکانات این سیستم به شرح ذیل آمده است شرکت ها وسازمانها نموده

...)عادي، محرمانه، سرّي و(ها  تعریف سطوح دسترسی جهت نامه

  ...)عادي، فوري، خیلی فوري،(تعریف اولویت نامه 

  هاي طرف مکاتبه در خارج از سازمان تعریف اشخاص و سازمان

، در هنگام ثبت اطالعات)server(استفاده از ساعت و تاریخ دستگاه مرکزي 

جهت گردش م هاي مرتبط و تعریف انواع ارتباطات  امکان ایجاد نامه

  جهت گردش نامه  طبقه بندي اتوماتیک نامه

  ها جهت هر یک از پرسنل طبقه بندي گیرنده

هاي قابل تعریف به شکل درخت واره و در سطوح نامحدود ها در پوشه طبقه بندي نامه

در سیستم دبیرخانه  هاي عمومی و شخصی امکان تعریف پوشه

  ها در چارت سازمانی مسئولیت و سمتمشخص نمودن 

  ها در چارت سازمانی امکان تعریف ارتباط بین سمت

نامه از هر نوع به صورت عمومی و شخصی) قالب(هاي  امکان تعریف الگو

امکان تعریف امضاي کاربران به صورت عکس و انتقال آن به انتهاي نامه

کان طبقه بندي در سطوح نامحدودبایگانی عمومی و شخصی با ام

هاي مختلف بایگانی عمومی جهت امکان تعریف مراحل  امکان تعریف سطوح دسترسی در شاخه

  نامه و پیگیري آنمکاتبات اداري گردش 

در نرم افزار اتوماسیون اداري هاي مرتبط با یکدیگر امکان مشاهده نامه

، پیامک)Email(پست الکترونیکی ارسال و دریافت نامه از طریق 

Windows Fax Modem )Winfax(      

  

یکی از معضالتی که همیشه گریبانگیر شرکت

که به همین دلیل همیشه مدیران در پی یافتن راهی براي کم کردن فشار ناشی از این معضل بوده اند از جمله آثار 

این مساله صرف وقت و انرژي بیش از حد براي نگهداري اطالعات، حجم زیاد استفاده از کاغذ در شرکت، عدم

کنترل بهینه و درنتیجه عدم پاسخگویی مناسب به

سامان پیشرو با استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداري

شرکت ها وسازمانها نموده

تعریف سطوح دسترسی جهت نامه •

تعریف اولویت نامه  •

تعریف اشخاص و سازمان •

استفاده از ساعت و تاریخ دستگاه مرکزي  •

امکان ایجاد نامه •

طبقه بندي اتوماتیک نامه •

طبقه بندي گیرنده •

طبقه بندي نامه •

امکان تعریف پوشه •

مشخص نمودن  •

امکان تعریف ارتباط بین سمت •

امکان تعریف الگو •

امکان تعریف امضاي کاربران به صورت عکس و انتقال آن به انتهاي نامه •

بایگانی عمومی و شخصی با ام •

امکان تعریف سطوح دسترسی در شاخه •

گردش  •

امکان مشاهده نامه •

ارسال و دریافت نامه از طریق  •
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  )در صورت داشتن مجوز

  هاي ارسالی به هر یک از پرسنل

...  
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در صورت داشتن مجوز(هاي فرستاده دیگر کاربران  امکان کنترل کارتابل و نامه

  از طریق اسکنرو اسکن فایل ها  امکان ورود تصویر 

  ارهوامکان مشاهده سابقه نامه به صورت درخت

 ...قرارهاي مالقات و امکان تعریف 
  ها و جلسات ثبت همایش

  امکان تعریف لیست وظایف جهت هر پرسنل

هاي ارسالی به هر یک از پرسنل تنظیم گزارش کار روزانه برطبق نامه

...و Excel، Wordهاي مختلف از جمله  امکان ارتباط با برنامه

  ها تعیین سطح دسترسی هر یک از کاربران جهت مشاهده نامه

  

امکان کنترل کارتابل و نامه •

امکان ورود تصویر  •

امکان مشاهده سابقه نامه به صورت درخت •

امکان تعریف  •

ثبت همایش •

امکان تعریف لیست وظایف جهت هر پرسنل •

تنظیم گزارش کار روزانه برطبق نامه •

امکان ارتباط با برنامه •

تعیین سطح دسترسی هر یک از کاربران جهت مشاهده نامه •
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