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 ECE ًاهِ از طریق پرٍتکل ارسال

 ار داخل فرم ًاهِ ّا

بزای توام گیزًذگاى ٍ رًٍَشت بگیزاى ECEبعذ اس ایٌکِ ًاهِ شوارُ ٍ اهضا الکتزًٍیکی شذُ باشذ هی تَاى آى را اس طزیق 

 ارسال کزد.

 قبل اس ارسال بایذ حتوا بزای گیزًذگاى ٍ رًٍَشت بگیزاى ایویل آًْا در قسوت اطالعات پایِ ٍارد شذُ باشذ. ًکتِ:

 کلیک کٌین تا صفحِ سیز باس شَد.  بزای ارسال کافی است بز رٍی دکوِ تَسیع 

 

 سپس دکوِ اداهِ را هیشًین تا ٍارد صفحِ بعذ شَد.

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ پست تَزیع کٌٌذُ

ترای ارسال هی شًَذ. آهادُدر صَرتی کِ ایي گسیٌِ اًتخاب شَد توام هتَى اصلی ًاهِ ٍ پیَست ّای ًاهِ ّای هرتثط ٍ هثٌا ّن   

در  در ایي قسوت تواهی گیرًذگاى ٍ رًٍَشت تگیراى ًاهِ آٍردُ هی شًَذ.هیتَاًین آًْا را تک تک اًتخاب ٍ یا تا اًتخاب 

 کادر آتی رًگ ّوِ گیرًذگاى را اًتخاب کٌین.

ت الکترًٍیک تاشذشیَُ ارسال تایذ پس  

 ایي ّشذار تذلیل عذم ّوخَاًی گیرًذُ تا شیَُ ارسال هٌاسة است
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 بایذ اًتخاب شذُ باشذ.ECEتَسیع ار پست الکتزًٍیک  -1

 فَریت ارسال تاثیزی در سزعت ارسال ًذارد .بْتز است ّواى عادی باشذ. -2

اگز ّیچکذام اس گشیٌِ ّای بِ تفکیک گیزًذگاى ٍ رًٍَشت بگیزاى اًتخاب ًشذُ باشذ باعث هی شَد هتي بصَرت عادی  -3

بگیزاى در پاییي ًاهِ  ٍ با ّواى گًَِ کِ هشاّذُ هی شَد ارسال شَد. یعٌی ًاهِ توام گیزًذگاى در باال ٍ توام رًٍَشت

 بیفتذ.

 اگز گشیٌِ بِ تفکیک گیزًذگاى اًتخاب شَد سیستن بصَرت سیز عول هی گٌذ: -4

 حذف هی کٌذ.ECEالف( رًٍَشت گیزًذگاى را اس پاییي هتي 

 را هی فزستذ.ECEب( بِ اسای ّز گیزًذُ یِ هتي 
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ام گیزًذگاى را در باالی ًاهِ هی اًذاسد ٍ تک در صَرتی کِ گشیٌِ بِ ًفکیک رًٍَشت بگیزاى اًتخاب شَد سیستن ًام تو -5

 هی اًذاسد.ECEتک ًام رًٍَشت بگیزاى را در پاییي هتي 

ًکتِ هْن: حتکاً تَجِ کٌیذ کِ آدرس ایویلی کِ در قسوت ایویل آٍردُ شذُ است درست تاشذ)هخصَصا ترای گیرًذگاى از ًَع 

 سوت(

 .شت تگیراى تصَرت ّوسهاى ٍجَد ًذارداهکاى اًتخاب دٍ گسیٌِ تِ تفکیک گیرًذگاى ٍ رًٍَ

در صَرت کلیک بز رٍی دکوِ اداهِ سیستن هتي را بْواى صَرت کِ کاربز اًتخاب کزدُ آهادُ ارسال هی کٌذ ٍ پیغام 

 هیذّذ کِ ًاهِ در صف ارسال قزار گزفت.

 از داخل کارتاتل

 هتي ًاهِ ّوزاُ ارجاع داخل کارتابل را باس هی کٌین. در داخل کارتابل ابتذا با کلیک بز رٍی 

 سپس بز رٍی هَضَع ًاهِ ّوزاُ کلیک هی کٌین)ّواًٌذ تصَیز سیز( تا ٍارد صفحِ هشخصات ًاهِ شَین.

 

 سپس دقیقا هاًٌذ آًچِ کِ در باال تَضیح دادُ شذ عول هی کٌین


