سامانه اتوماسیون (سیمفا)
راه اندازه سرویس پیام رسانی سیمفا
با سالم
با توجه به راه اندازی سرویس پیام رسان در اتوماسیون از این پس کلیه درخواست
مراکز معاینه فنی و آزمایشگاه های هیدرو استاتیک ،باید از طریق این پیام رسان برای
کارشناسان محترم سیمفا ارسال گردد.

برای استفاده از این پیام رسان زمانی که وارد پنل مدیریت خود می شوید باید ایکون زیر را مشاهد
نماید .اگر رنگ ایکون قرمز
خاکستری

باشد یعنی پیام جدید دریافت نموده اید و اگر به رنگ

باشد یعنی پیام جدید وجود ندارد.
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با کلیک رو ایکون پیام دو گزینه در دسترس خواهد بود گز ینه اول

و گز ینه

دوم

 ایجاد پیام
در این قسمت شما می توانید پیام خود را ارسال نماید،همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید ایجاد
پیام شامل چندین قسمت می باشد.
" ارسال به  " :برای مراکز معاینه فنی و آزمایشگاه های هیدرو استاتیک به صورت پش فرض تکمیل
شده است (این قسمت با توجه به اینکه کد مرکز شما مربوط به کدام کارشناس می باشد ،مستقیم برای
ایشان ارسال می گردد)
" موضوع  " :در این قسمت عنوان مربوط به درخواست خود را وارد نماید.
" متن پیام  " :در این قسمت متن پیام خود را را وارد نمایید.
" فایل پیوست " :در صورتی که درخواست شما ،دارای فایل پیوست می باشد ،می توانید با " انتخاب
فایل" آن را انتخاب نمایید.
نکته  :حجم فایل نباید بیشتر از  5مگابایت باشد و پسوند فایل نیز باید  Zipیا  RARباشد.
بعد از تکمیل موارد ذکر شده می توانید رو "ارسال " کلیک نمایید تا پیام ارسال گردد.
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 پیام ها
در بخش پیام ها با ورود به قسمت پیام های دریافتی ،پیام هایی که برای شما ارسال شده است را
مشاهده نمایید و ضمنا می توانید تعداد پیام های جدید که برای شما ارسال شده را نیز مشاهد نمایید

نمایش تعداد پیام های جدید

با ورود به بخش پیام های ارسالی می توانید پیام هایی را که ارسال نموده اید را مشاهده نمایید.

در لیست پیام های دریافتی یا ارسالی با کلیک روی

می توانید وارد پیام مورد نظر شده

و جزئیات آن را مالحظه نمایید و در صورتی که فایل پیوست داشته باشد آن را دانلود نمایید .ضمنا
ایکون

نشان دهنده این است که پیام دارای فایل پیوست می باشد.
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در قسمت جزئیات پیام می توانید عنوان پیام ،متن پیام  ،مرکز ارسال کننده  ،تاریخ ارسال پیام ،تاریخ
مشاهده پیام  ،فایل پیوست آن را مالحظه نمایید.

باتشکر
سیمفا
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