
 گروه شرکت های همکاران سیستم

 همکاران سیستم کرمانشاه

 مهذی احمذی

 ECEدریافت نامه از طریق پروتکل 

 از مسیر عملیات تبادل الکترونیکی مکاتبات به فهرست دریافتی ها می رویم.ECEجهت دریافت نامه ها از طریق 

 ّا هی تاشذ. "ثثت ًشذُ "ّا ٍ  "ثثت شذُ"تة  2ّای دسیافتی هشاّذُ هی شَد کِ داسای  ECE دس ایي لیست  

 

  تة ثثت ًشذُ ّا شاهل لیستECE   .ّای  دسیافت شذُ ای هی تاشذ کِ ٌَّص ثثت ًاهِ ًشذُ اًذ 

 دس اًتْای ّش سطش آیکَى ّایی ٍجَد داسد کِ تا استفادُ اص آًْا هی تَاى فعالیت ّای صیش سا اًجام داد:

  ی تَاى اقذام تِ ثثت ًاهِ ،: تا استفادُ اص ایي گضیٌِ هECE  . دسیافت شذُ ًوَد 

  تا استفادُ اص ایي گضیٌِ هی تَاى اطالعات: ECE  دسیافت شذُ سا هشاّذُ ًوَد کِ شاهل

 هَاسد اطالعاتی صیش هطاتق تا شکل هی تاشذ:

 پشٍتکل-1 

 ًشم افضاس-2

 فشستٌذُ-3

 گیشًذُ-4

 شواسُ ًاهِ-5
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 تاسیخ ًاهِ-6

 هتي ّای ًاهِ دسیافت شذُ -7

 
 

  تا اًتخاب ایي گضیٌِ ،اهکاى رخیشُ ٍ هشاّذُ هحتَیات فایل:xml   دسیافتی سا خَاّین

 داشت.

   تا اًتخاب ایي گضیٌِ ،اهکاى حزف : ECE .دسیافتی سا خَاّین داشت 

 هشتة ساصی تشای ّوِ ستَى ّا اهکاى پزیش است. -

 ذ ّای صیش هطاتق تا شکل ٍجَد داسد:اهکاى جستجَ تشاساس ّشیک اص عول ًٍ

 هَضَع 

 فشستٌذُ 

 فشستٌذُ هتٌاظش 

 تاسیخ دسیافت 

 ECE 

 ًاهِ ثثت شذُ 
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 ّای دسیافتی هی تاشذ کِ قثال تشای آًْا ًاهِ ثثت شذُ است.  ECEتة ثثت شذُ ّا ،شاهل  

تا ّن هی تاشذ ٍ تٌْا دس یک گضیٌِ  "ثثت ًشذُ "گضیٌِ ّای هَجَد دس آى هشاتِ گضیٌِ ّای تة  

 تفاٍت داسًذ .

دسیافتی  ECE:تا اًتخاب ایي گضیٌِ تِ صفحِ هشخصات ًاهِ ،هشتثط تا ایي  

 ،ّذایت خَاّین شذ.

 خالصه اینکه:

 کلیک کٌین. دس تة ثثت ًشذُ ّا تایذ تش سٍی دکوِ  ECEتشای ثثت ًاهِ 

 ٍاسد هی شَد.دسصَستی کِ گیشًذگاى ٍ فشستٌذگاى ًاهِ هتٌاظشساصی ًشذُ تاشذ تِ صفحِ صیش 

ٍ گیشًذگاى داخل  ECEهتٌاظش ساصی یکثاس تشای ّش گیشًذُ ثثت هی شَد ٍ تاعث هی شَد کِ گیشًذگاى هَجَد دس هتي 

 سیستن یکساى شًَذ.
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 سا هی صًین. ویرایشًام ساصهاى فشستٌذُ سا ٍاسد کشدُ ٍ سپس دکوِ  شرکت متناظر: -1

 دس صَستی کِ ایي قسوت اص قثل پش شذُ تاشذ ًیاص تِ تغییش ًذاسد. نکته:

 ًام ششکت ٍ یا پست فشستٌذُ ًاهِ فرستنذه متناظر: -2

 کِ دس داخل ساصهاى تایذ ًاهِ سا دسیافت کٌذ. پستی-شخص:متناظر گیرنذه -3

 زدن دکمه ثبت در نامه. -4

ی ٍاسدُ ٍاسدُ شذُ تا ایي تفاٍت کِ شواسُ، تاسیخ، هَضَع، تعذ اص اًجام ایي تغییشات خَاّین دیذ کِ سیستن تِ فشم ًاهِ ّا

فشستٌذُ ٍ گیشًذُ تصَست اتَهاتیک پش شذُ است . کافی است کِ دکوِ ثثت هشخصات ًاهِ سا تضًین سپس دس هتي ّای 

 ًاهِ ، هتي کِ تا عٌَاى هشخصات تکویلی ّست سا تا صدى دکوِ  حزف کٌین.

 

 ًاهِ سا شواسُ ٍ اسسال کٌینسپس تا صدى عولیات اتَهاتیک 


