
 

  

  

 
  موضوع راهنما:

 راهنماي استفاده از اتوماسیون اداري

  

  

  

 

  اعظم فیاضی بروجنی تنظیم :

  واحد رایانه

  مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی شهرکرد

    



  

  

  مقدمه
همچنین سؤاالت و   این راهنما ، براي کاربران نرم افزار اتوماسیون اداري فرزین تهیه و تنظیم شده است تا بتوانند به طور کامل با نرم افزار آشنا شده و

پردازیم که کاربر را در قراردادهایی میافزار، به بیان برخی از استفاده از نرم افزار را رفع نمایند . قبل از آشنایی با اجزاي نرم هنگاممشکالت ایجاد شده در 
  افزار یاري خواهد کرد.استفاده از نرم

    



 هاي به کار رفته در سازمان الکترونیکی فرزین  قرارداد
 : آیکن ها  

  در این نرم افزار شکلک هایی براي عناوین خاص ، به طور قرارداد تعریف شده است  . این شکلک ها شامل :

  
  جستجو

  

  ديده شده است يا خير؟آيا مدرك 

 دريافت كننده، هنوز مدرك را مشاهده نكرده است: المپ خاموش.  
 با نخستين رخداد مشاهده المپ به شكل نيمه خاموش در مي آيد: المپ نيمه روشن.  
 شد : المپ كامًال روشن چنانچه همه ي عمليات موجود در فهرست رخدادها صورت گرفته با

  .المپ به شكل كامل روشن مي شود
 

  

  پاسخ مدرك به چه صورت است؟
 پاسخ داده شده  
  پاسخ داده نشده  
  برگشت داده شده  

  سمت كاربر    

  به روز رساني   

  هامش نويسي  

  پيگيري مجدد  

  ايجاد فرم  جديد    

 
  بايگاني

 
  ويرايش اطالعات

 

  ملزومات ورود به سیستم
حداقل افزاري که توانایی اجراي براي ورود به سازمان الکترونیکی فرزین به حداقل سیستم سخت افزاري نیاز خواهید داشت. هر سخت

Internet Explorer 8  (مرورگر صفحات اینترنت) و امکان دسترسی بهURL  (آدرس) صفحه آغازین سازمان الکترونیکی را داشته باشد براي کار



هاي خارجی وجود ندارد و شما با حداقل دانش استفاده از سیستمهاي  تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این سازمان نیاز به آشنایی با زبانمیبا سیستم 
 توانید به سادگی از این سازمان استفاده نمایید.رایانه اي می

نیز ضروري می باشد.همچنین جهت استفاده از قلم نوري، می بایست  Tiff  Viewerو  Officeبراي استفاده از تمامی امکانات نرم افزار، وجود 

  بر روي کامپیوتر شما نصب شده باشد. Image Xpressنرم افزار 

 صفحه آغازین
 :براي مشاهده صفحه ورود به نرم افزار ، باید از آدرس  آدرس صفحه آغازینIP  یاDNS  آوردن آدرس کامپیوتر سرور استفاده نمود. (براي بدست

  فوق به راهبر سیستم مراجعه نمائید)
 هاي مورد استفاده، اطالعات و اسناد موجود هاي اصلی نرم افزار و مکانیزم کند که کلیه بخشاي اشاره میآدرس صفحه آغازین در واقع به رایانه

 بر روي آن قرار گرفته است. 

 

  کنید:براي مشاهده نسخه مرورگر خود به شکل زیر عمل  : توجه

(آخرین گزینه) را انتخاب نمایید. پنجره کوچکی   About Internet Explorerظاهر شده گزینه  فهرسترا از قسمت نوار منوي مرورگر و از   Helpمنوي

  توانید نسخه مرورگر را تشخیص دهید. باز خواهد شد و اطالعاتی در مورد مرورگر مورد استفاده نمایش داده خواهد شد که از این طریق می

  

  یا باالتر باشد. 8 باید Internet Explorerمربوط به  Version فرمایید که براي استفاده از اتوماسیون اداري فرزین، توجه 

صفحه آغازین اتوماسیون اداري را فشار دهید.  Enterهاي فوق آدرس صفحه آغازین را در قسمت آدرس مرورگر رایانه وارد نموده ، کلید پس از انجام کنترل

  نمایش داده خواهد.



  

  هاي زیر است: بخشنمایید صفحه ورود سازمان شامل همانگونه که در شکل مشاهده می       

 .نام سازمان شما -

 محل ورود کد شناسایی -

 محل ورود کلمه رمز -

 شود.دکمه ورود که پس از وارد کردن کد شناسایی و کلمه رمز براي داخل شدن به سیستم از آن استفاده می -

 تابلوي اعالنات -

  ورود به سیستم نحوه 
را فشار   Enterبراي ورود به سیستم کافی است که کد شناسایی و کلمه رمز خود را وارد نموده و سپس بر روي دکمه ورود کلیک نموده و یا کلید 

ی سازمان الکترونیکدر هویت شما توسط کد شناسایی و کلمه رمز، مراجعه نمایید.  راهبر سازمان توانید به دهید. جهت دریافت کد شناسایی می
  هاي اختصاص داده شده بر این اساس خواهد بود. دسترسیمجوزها و و کلیه  می شودمشخص 

اگر فردي با استفاده از کلمه عبور شما وارد  سیستم شود،  در نگهداري از کلمه عبور دقت نمایید و در صورت عدم دقت در نگهداري از آن ، توجه :

  و تایید مدارك و ...) را داشته باشد.ي شما می تواند کلیه اختیارات شما را (از جمله امضاء 



  

کلمه در صورت صحیح بودن کد شناسایی و کلمه رمز به شما اجازه ورود به سیستم داده می شود. درصورت صحیح نبودن کد شناسایی یا 
   داده می شود.نمایش  زیرپیغام  ،رمز

 

 نماي کلی سازمان الکترونیکی فرزین
  .باشدبطور کلی این سازمان از سه بخش مجزا تشکیل گردیده که شامل منوي مدیریتی،  میزکار و محیط کاري می



  

اهده هرگونه اختالف بین تاریخ فوق با زمان واقعی در صورت مش.شودمیدر قسمت سمت راست باالي پنجره اصلی تاریخ جاري سیستم نمایش داده 
کلید خروج جهت اتمام کار با . ستدر پایین تاریخ سیستم کلید خروج قرار گرفته ا. بالفاصله با مدیر سیستم تماس حاصل نمایید تا مشکل برطرف گردد

براي چند لحظه روي هر یک از کلیدها نگه دارید کادر کوچکی حاوي که مکان نماي موس را  توجه نمایید درصورتی. می باشد (Log off)سازمان فرزین 
  .این خصوصیت در بسیاري از بخشهاي برنامه به یاري شما خواهد شتافت. شوداطالعات در مورد عملیات مربوطه نمایش داده می

استفاده نمایید تا ضمن حفظ امنیت برنامه ، ل قرار دارد، کارتاب که در قسمت باال و سمت راست    براي خروج از برنامه از دکمه خروج حتما  :توجه 

  ع شوند.) در آید و دیگر کاربران از وضعیت صحیح شما مطلoffline(کاربران بصورت خاموش  فهرستوضعیت شما در 

  

  منوي مدیریتی

هستند سمت چپ عنوان منو مثلث کوچکی با منوهایی که شامل چند گزینه با توجه به سمت کاربر، گزینه هاي این منو می تواند متغییر باشد. 
» موتور تولید فرم«و » موتور گزارش«، »موتور گردش کار«، »تنظیمات«راهبر سازمان با استفاده از منوهاي .جهت رو به پایین قرار گرفته است

  می تواند پیکربندي اتوماسیون اداري را در سازمان شما انجام دهد.



  

  میزکار
هایی از سازمان الکترونیکی براي شما راه اندازي شده باشد میز کار هایی از میز کار باشید و یا چه قسمته استفاده از چه بخشبسته به اینکه مجاز ب

هنگامی که یکی از عناوین موجود بر روي میز کار را با کلیک موس انتخاب کنید سایر عناوین موجود . هاي شامل آن را مشاهده خواهید کردو قسمت
با تکرار همین عمل فهرست باز شده، بسته . شودایین عنوان انتخاب شده قرار دارند به پایین رانده شده و زیر فهرست مربوطه نمایش داده میکه در پ

  . خواهد شد و عناوین به سمت باال حرکت خواهند کرد

 

  محیط کاري
مشاهده  ها،این کارها شامل پر کردن فرم. دهد، در این محیط انجام می پذیردافزار انجام همه کارهایی که کاربر می تواند هنگام کار با نرم تقریباً 

نتایجی که در  هنگامی که در میز کاري بر روي یکی از گزینه ها کلیک می کنید،. ها و بسیار موارد دیگر می شودمحتویات کارتابل نتایج جستجو،
  . در زیر تصویري از آن را می بینید. یک برگه جدید نمایش داده می شود در این محیط و در قالبارتباط با آن گزینه وجود دارد،



  

  میز کاري
میز  د،بسته به اینکه مجاز به استفاده چه بخش هایی از میز کار باشید و یا چه قسمت هایی از سازمان الکترونیکی براي شما راه اندازي شده باش

  ببینید.کار را ممکن است به همراه گزینه هاي متفاوتی 

که  در میز کار چندین قسمت وجود دارد که همواره فقط یکی از آنها باز است و بقیه به صورت بسته می باشند.  همچنین در هر کدام از قسمت ها
 عناوینی وجود دارد که هر کدام در برگیرنده گزینه هاي دیگري است.  باز می شود،

نید، سایر عناوین موجود که در پایین عنوان انتخاب شده قرار دارند به پایین منتقل شده و گزینه هنگامیکه بر روي یکی از این عناوین کلیک می ک

  بسته شده و عناوین به سمت باال حرکت می کند. هاي مربوط به آن عنوان نمایش داده می شود. با تکرار همین عمل فهرست باز شده،

  چهار بخش عمده تشکیل شده است:نمایید میز کار از همانگونه که در شکل مشاهده می



 میزکاري پرسنل  

 بایگانی سازمان 

 و فاکس دفتر اندیکاتوري 

 هاي عمومی سرویس 

 روز رسانی که در باالي آن قسمت و در سمت چپ عنوان قسمت قرار دارد،ه براي به روز رسانی هر قسمت در هر لحظه ، می توانید بر روي شکلک ب       
  نظر با آخرین اطالعات سرویس دهنده به روز شود.کلیک کنید تا قسمت مورد 

  

  

گر موس را چند لحظه بر روي آن نگه دارید زمان آخرین ورود به سیستم را نمایش در بخش باالیی میز کار نام کاربر سیستم مشاهده می شود و اگر اشاره

  دهد.می

  

  سمت ها
می تواند میز کاري مربوط  ،با کلیک بر روي شکلک سمت جدیدو  »آیکن خروج از نرم افزار«کنار در صورتی که یک کاربر داراي چندین سمت باشد، در 

  .به سمت جدید را مشاهده کند



  

در این صفحه می توانید  در این صفحه می توانید از بین سمت هاي خود، یکی را بعنوان سمت فعال برگزینید و کارتابل مربوطه به سمت جدید را ببینید.

  هاي خود، یکی را بعنوان سمت فعال برگزینید و کارتابل مربوطه به سمت جدید را ببینید. از بین سمت

  



  کارتابل وارده

نامه هایی که براي شما فرستاده شده است، در این بخش بر اساس نوع کاري که بایستی روي آن انجام شود، دسته بندي شده و 

  هایی همانند زیر را در کارتابل وارده داشته باشید:نمایش داده می شود. براي نمونه ممکن است گزینه 

  : مدارکی که براي شما فرستاده شده است تا امضا کنید، نمایش داده خواهد شد.با کلیک کردن روي این گزینه امضاء  
  :فرستاده شده تا شما روي آن دستور بدهید را ببینید.توانید مدارکی که با کلیک کردن روي این گزینه میدستور 

  :مدارکی نمایش داده می شود که براي آگاهی شما فرستاده شده است.با کلیک کردن روي این گزینه استحضار 

 : روشن است که مدارکی که رونوشت آن ها براي شما فرستاده شده است، در این بخش قرار گرفته اند. رونوشت  
  : توانید آن را در بایگانی سازمان، بایگانی کنید. اگر مدرکی را با این عنوان براي شما فرستاده باشند، میبایگانی  

  : مشاهده توانید مدارکی که از دبیرخانه براي شما ارسال شده است را با کلیک کردن روي این گزینه میارجاع از دبیرخانه
 کنید.

وجود نداشته باشد، کارتابل مرتبط با آن  روبروي هر یک از گزینه هاي باال تعداد مدارك موجود در کارتابل نوشته شده است. اگر مدرکیتوجه : 

   نمایش داده نمی شود.

هر کدام از گزینه هاي مدارك وارده ، مدارك مربوطه را مشاهده خواهید کرد. افزون بر این در پایین هر صفحه تعدادي دکمه  کلیک کردن رويبا   

  وجود دارد.

 

  آن را تائید کنید  و در صورتی که شما گیرنده پایانی نامه هستید، ي تائید باز می شود،پنجره کلیک کنید،پاسخ مدرك اگر روي دکمه

 نمایید.تائید و ارجاع آن را  یا چنانچه الزم است نامه پس از تائید شما به فرد دیگري برسد،

 باشد که خاصیت امضا را داشته باشند.هایی قابل نمایش میبراي کارتابل عدم تأییدباشد که دکمه الزم به ذکر می



 

  ــدارجاع مدرك، دکمه  کلیک کردن رويبا ــفحه ارجاع باز خواهد ش ــده را به کاربران انتخابی ارجاع  ص و می توانید مدرك انتخاب ش
 دهید.

 ،آن را به فرستنده مدرك برگشت بزنید.بازگشت مدرك مه می توانید با کمک دک اگر نامه اي به اشتباه براي شما ارسال شده است 

  می توانید مدرك انتخاب شده را در زونکن هاي نگهداري شخصی خود ذخیره کنید.نگهداري شخصی گزینه  کلیک کردن رويبا 

  می توانید بر روي مدرك انتخاب شده هامش اضافه کنید. هامش نویسیبا کمک دکمه 

  می توانید تمامی هامش هاي موجود بر روي مدرك انتخاب شده را ببینید. هامش ها فهرستدر قسمت 

  می توانید در بین مدارك مربوطه جستجو کنید که با کلیک بر روي آن منوي زیر باز می شود:  جستجوتوسط دکمه 



  

  کارتابل ارجاعی
ک این بخش می توانید آن ها را پیگیري کنید. این بخش مدارکی که شما براي دیگران فرستاده اید در این بخش نمایش داده می شود. به کم

  همواره در یک دسته بندي چهارگانه به شرح زیر قرار دارد:

 : اید و در بین توانید مدارکی را مشاهده و  پیگیري نمایید که شما فرستنده آن بودهمی گزینهاین  کلیک کردن رويبا  در دست اقدام
 ت براي پاسخ دادن را  دارد .گیرندگان این مدرك حداقل یک شخص وجود دارد که به شما پاسخ نداده و هنوز هم مهل

می توان متوجه شد که » مشاهده پیگیري ها«گزینه با کلیک بر روي منوي کمکی که در انتهاي سطر وجود دارد، (آیکن ) و انتخاب 
 نامه ارجاع شده، در چه زمانی مشاهده شده است.

 :و تمامی  توانید اسناد و مدارکی را مشاهده و  پیگیري نمایید که شما فرستنده آن بوده ایدمی گزینهاین  کلیک کردن رويبا  انجام شده
 گیرندگان این مدرك به شما پاسخ داده اند .

 توانید اسناد و مدارکی را مشاهده و  پیگیري نمایید که شما فرستنده آن بوده اید و در می گزینهاین  کلیک کردن رويبا  ررسی نشده:ب
بین گیرندگان این مدرك حداقل یک شخص وجود دارد که به شما پاسخ نداده و مهلت براي پاسخ دادن هم ندارد و یا توسط گیرنده 

  است . ارجاع برگشت داده شده
 :توانید جزئیات اسناد و مدارکی را مشاهده کنید که در قسمت بررسی  نشده (قسمت می گزینهاین  کلیک کردن رويبا  برگشت خورده

قبلی) ظاهر شده است. در این قسمت مدارك بر اساس جزئیات ارجاع، اینکه کدام ارجاع برگشت خورده است و ارجاع به چه فردي بوده 
  ید .آبه نمایش در می



روبروي هر یک از گزینه هاي باال تعداد مدارك موجود در کارتابل نوشته شده است. اگر مدرکی وجود نداشته باشد، کارتابل مرتبط با آن توجه : 

   نمایش داده نمی شود.

 مداركجستجوي 
.با نگه مدارك مورد نظر شما، نمایش داده می شودي جهت جستجوي حهصف ،با انتخاب این گزینهدر اتوماسیون اداري هیچگاه سندي مفقود نمی شود.

  داشتن موس بر روي هریک از گزینه هاي قابل جستجو، توضیحات الزم را می توانید مشاهده نمایید.

 

مدارکی که شخص  ، نوعقسمتاین در  .این صفحه شامل سه بخش کلی براي جستجو مدارك، به شرح زیر می باشد
  خواهد بود.مجوز مشاهده آن مدرك را داشته باشد، قابل نمایش 

  نگهداري شخصی
موده اید را مشاهده کنید. در روبروي آن تعداد مدارك موجود نذخیره   توانید مدارکی که شما به صورت شخصیاین بخش می کلیک کردن رويبا 

  در نگهداري شخصی نوشته شده است.

  ن خود انتخاب کلیک نمایید.در پنجره ظاهر شده یک نام براي زونک »ایجاد«براي ایجاد زونکن جدید بر روي دکمه

] نمایید.چنانچه بر روي آیکن مربوط به هرزونکن دوبار کلیک نمایید وارد آن زونکن شده ومی توان زونکن هاي دیگري [

]بصورت تودرتو ایجاد نمود.در این حالت آیکن مربوطه به شکل   نمایش داده خواهد شد. [

 

  



 

 دهید.تغییر  نام و یا توضیحات مربوط به یک زونکن انتخاب شده را »ویرایش«درصورت لزوم می توانید توسط دکمه 

  ید آن زونکن با ،را خذف نمود.براي حذف  یک زونکن  خالی از مداركمی توان یک زونکن  »حذف«با کلیک بر روي دکمه
 خالی از زیر زونکن و مدارك باشد.

  زونکن انتخاب شده را می توان به مکان دیگري در نگهداري شخصی انتقال داد.»انتقال«توسط دکمه، 

  ند.انتخاب شده به همراه زیرمجموعه هایش را در مکان دیگري نیز کپی می ک،زونکن »کپی ساختار«دکمه  

 ه خواهد شد.،مدارك داخل زونکن مورد نظر نمایش داد »مشاهده مدارك«با کلیک برروي نام زونکن ویا توسط دکمه 

 د.کلیک نمایید، زونکنها بر اساس نامشان مرتب می شون» عنوان«چنانچه بر روي نوار آبی رنگ و کلمه 

  می توان در نگهداري شخصی جستجو نمود.» جستجوي مدارك«توسط دکمه، 

 
  



اشته باشد. بقیه مدارکی دقابل ذکر است که مدارکی در این بخش ذخیره می گردند که کاربر به نگهداري آن مدارك بصورت شخصی نیاز توجه : 

  بل پیگیري می باشد.قا» جستجوي ارجاعات«در گردش مدرك بوده باشد، از طریق قسمت که کاربر نیاز به دسترسی به آنها داشته باشد و 
  

  پیشنویس
نوع که مایل هستید پیشنویس  انواع مدارك را مشاهده کرده و در صورت نیاز از هر فهرستتوانید این بخش می کلیک کردن رويبا 

 هاي قبلی خود را مشاهده نمایید.تعریف کرده و یا پیشنویس

روي  باشد و بر Office یرایشگروچنانچه فرم انتخابی شما داراي استفاده نمایید.» ویرایشگر وب«براي ایجاد نامه ي اداري می توانید از 

باز می  در فرم  براي شما Microsoft Office Wordمحیط  نصب شده باشد، Microsoft  Officeکامپیوترتان نیز نرم افزار 

  استفاده نمایید.  Microsoft Office Wordاز تمامی امکانات تواند  شود که در آن می

  
  

حتی کاربر می تواند در مورد .رددگدر مورد ذخیره  یا عدم ذخیره سند از وي سوال می  اگر کاربر بستن پنجره را بزند کار با فرمدر هنگام 
  نمایش و یا عدم نمایش این پنجره در آینده نیز تصمیم گیري نماید.

در این قسمت کاربر می تواند پیش نویسهاي خود را دسته بندي و نام گذاري نماید.این کار براي نامه هایی کاربرد دارد که می خواهید 
متن آنها همیشه در اتوماسیون وجود داشته باشد و نیاز به تایپ مجدد آنها نباشد.در زیر نمونه اي از دسته بندي فرمها نمایش داده شده 



استفاده کنید.در واقع این دکمه یک » ذخیره بعنوان مدرك جدید«این کار کافی است پس از باز کردن نامه مورد نظر، از دکمه است.براي 
  کپی از متن فعلی با تاریخ جاري ایجاد می کندو همچنین مدرك قبلی را نیز حفظ می نماید.

 سیستم پیام
گیرد. این بخش  مجموعه کاربران سازمان الکترونیکی مورد استفاده قرار می کاربرانی از یا فایل براياین سیستم براي ارسال پیام 

  : قسمت است چهارشامل 
  
  
  

  
  

 ارسال پیام جدید 

پیام ها، بر خالف نامه هاي الکترونیکی، جنبه رسمی .توانید یک پیام جدید ارسال کنیداین بخش می کلیک کردن رويبا 

را نیز پیوست و ارسال نمایید.پس تکمیل موضوع و متن  Wordندارند.شما همراه با پیام می توانید فایلهایی مانند عکس یا فایل 
کلیک نمایید و از صفحه باز پیام، می بایست گیرنده یا گیرندگان پیام را مشخص نمایید براي اینکار بر روي دکمه گیرندگان پیام 

همچنین کلیک نمایید. » تایید«شده، بر روي نام گیرنده، دوبار  کلیک نمایید تا به لیست پایین انتقال پیدا کند و سپس بر دکمه 
ز پیام به آنها نیآن گروه را انتخاب و چنانچه گروه همکار نیز توسط کاربر تعریف شده باشد (از قسمت امکانات عمومی) می توانید 

  ارسال نمایید.



  
  د.ایگان یک پیام را مشخص نمدتوان حداکثر تعداد گیرنمیالزم به ذکر است که مدیر سیستم 

 جعبه پیامهاي ارسالی 

  الی خود را مشاهده کنید. توانید پیامهاي ارساین بخش می کلیک کردن رويبا 
 جعبه پیام هاي دریافتی 

  پیام هاي دریافتی را مشاهده کنید.توانید با کلیک کردن روي این بخش می

 تغییر کلمه رمز
د رود. براي تغییر کلمه رمز می بایست یکبار کلمه رمز فعلی و دوبار کلمه رمز جدید را وارتغییر رمز ورود به کار می این بخش براي                

  نمی باشد. نمایید.دقت فرمایید به منظور امنیت بیشتر، کلمه رمز ماقبل ، قابل استفاده

  



  فرمهاي اداري عمومی 
  استفاده نمود . و ... می توان ITاز فرمهاي این بخش براي ثبت مرخصی ، درخواست کاال از انبار ، ، درخواست انجام خدمات 

واستی فرم ها ، کافی است کلید شروع در فرمهاي ثبت مرخصی ، درخواست کاال از انبار و تامین اعتبار کاال ، با کامل نمودن دقیق اطالعات درخ
  فرآیند را فشار دهید تا فرم شما به جریان بیفتد و مراحل آن به طور اتوماتیک شروع شود . 

  تان باید فرم را به گیرنده فرم ارجاع دهید . شما خود  ITاما در استفاده از فرم درخواست 

  

  

 


