آهَسش تخص هذیزیت اًجوي
(تواهی قسوت ها از هذیریت بخش ها تا تعییي سوت کاربراى)
تخص هذیزیت اًجوي:
تزای ٍرٍد تِ تخص هذیزیت اًجوي هَس را تز رٍی هذیزیت اًجوي هی آٍرین تا گشیٌِ ّای تخص هذیزیت
اًجوي تاس ضًَذ هثل ػکس سیز:

حال تِ تَضیح گشیٌِ ّای تخص هذیزیت هی پزداسین:
-1هذیزیت تخص ّا:
تزای ٍرٍد تِ ایي تخص تز رٍی ((هذیزیت تخص ّا)) کلیک هیکٌین هثل ػکس سیز:

تا کلیک تز رٍی ایي گشیٌِ تِ (( هذیزیت تخص ّا)) ٍارد هیطَین هثل ػکس سیز:

در ایي قسوت هیتَاًیذ تزای اًجوي خَد تخص تؼزیف کٌیذ:
اغال تخص چیست ٍ چِ کارتزدی دارد:
تخص ّا تطکیل ضذُ اًذ اس چٌذ تاالر(کِ خَد ضوا هطخع هی کٌیذ ّز تخص ضاهل چٌذ تاالر تاضذ ).کِ
تخص ّا تِ هٌظن تَدى اًجوي ضوا تسیار کوک هیکٌذ.طَری کِ ّیچ اًجوٌی تذٍى تخص ًویتَاًذ هفیذ تاضیذ ٍ
اگز تزای اًجوي خَد تخص تؼزیف ًکٌیذ کارتزاى اًجوي ضوا ًوی تَاًٌذ تِ خَتی در اًجوي فؼالیت کٌٌذ ٍ
اًجوي ضوا کاهال تِ ّن ریختِ هیطَد.
خَب دیگِ تایذ فْویذُ تاضیذ کِ کارتزد تخص چیست ٍ چقذر اّویت دارد.حال تَ ضیح هیذّین کِ چطَر یک
تخص ایجاد کٌیذ.
ایجاد یک تخص در اًجوي:
هثال ضوا هیخَاّیذ یک تخص تِ ًام هذیزیت ایجاد کٌیذ.تزای ایجاد تخص هثل ػکس سیز در قسوت هطخع
ضذُ ًام تخص را هی ًَیسیذ کِ چَى ها هیخَاّین تخص هذیزیت را ایجاد کٌیذ در کادر هخػَظ ایجاد تخص
هی ًَیسین ((تخص هذیزیت)):

تؼذ اس ایٌکِ هتي هَرد ًظزتَى را ًَضتیذ تز رٍی دکوِ((ثثت تخص)) کلیک هی کٌیذ هثل ػکس سیز:

خَب تؼذ اس کلیک تز رٍی دکوِ((ثثت تخص)) تخص هَرد ًظز ضوا ساختِ هی ضَدٍ ،
در ّز سهاى ضوا هیتَاًیذ آى را ٍیزایص یا حذف ًواییذ.
تخص ساختِ ضذُ ضوا در پاییي دکوِ ثثت تخص تِ غَرت سیز ًوایص دادُ خَاّذ ضذ:

کِ ایي تخص در اًجوي ضوا تِ ضکل سیز ًوایص دادُ خَاّذ ضذ:

در ایي قسوت ها هی تَاًیذ تخص ایجاد ضذُ را ٍیزایص یا حذف کٌیذ.تِ ػکس سیز تَجِ کٌیذ:

در ایي ػکس  3کادر هطاّذُ هی کٌیذ.
-1ایي کادر تزای ٍیزایص یا حذف تخص ایجاد ضذُ هی تاضذ کِ ضاهل  2گشیٌِ است.
گشیٌِ حذف ٍ ٍیزایص کِ در ػکس سیز ًطاى دادُ ضذُ است گشیٌِ الف تزای حذف ٍ گشیٌِ ب تزای ٍیزایص
تخص هی تاضیذ.

تزای حذف تز رٍی گشیٌِ ((ب)) ٍ ٍیزایص تز رٍی گشیٌِ ((الف)) ًطاى دادُ ضذُ در ػکس کلیک کٌیذ.
-2کادر ً 2طاى دٌّذُ تاریخ ایجاد تخص هی تاضذ.
-3کادر ً 3ام تخص ایجاد ضذُ را هطاّذُ هی کٌیذ.
خَب! حاال اگز خَاستیذ یک تخص را جا تجا کٌیذ تِ ضکل سیز ػول کٌیذ:
هثال هی خَاّیذ تخص((سزگزهی ٍ  ))funرا تا تخص ((هزجغ کذ ّای جاٍا)) جا تجا کٌیذ هثل ػکس سیز:

تزای ایي کار کٌار ایي دٍ تخص تیک هی سًیذ هثل ػکس سیز:

ٍ در آخز تز رٍی دکوِ((جاتجایی)) کلیک کٌیذ .هثل ػکس سیز:

تا کلیک تز رٍی گشیٌِ ((جاتجایی)) تخص ّای اًتخاب ضذُ جاتجا هی گزدًذ.

هذیزیت هَضَػات تاالر:
حاال تِ آهَسش هذیزیت هَضَػات تاالر هی پزداسین:
تزای ٍرٍد تِ ایي تخص طثق ػکس سیز اٍل تز رٍی هذیزیت اًجوي
(طثق کادر قزهش رًگ در ػکس) ٍ تؼذ تز رٍی هذیزیت هَضَػات
تاالر (طثق کادر رسد در ػکس) کلیک کٌیذ.

تا کلیک تز رٍی هذیزیت هَضَػات تاالر تِ تخص هذیزیت هَضَػات تاالر هثل ػکس سیز ٍارد هی ضَیذ:

در ایٌجا ضوا تایذ دٍ ًَع تاالر ایجاد کٌیذ تا اًجوي ضوا سیثاتز ضَد:
-1تاالر اغلی
-2تاالر سیز هجوَػِ یا فزػی
حاال به تَضیح هر دٍ هیپردازم:
 -1تاالر اصلی
خَب برای اضافه کردى تاالر اصلی بایذ گسیٌه های زیر را پر کٌیذ که هي یک ًوًَه را برای شوا به عٌَاى
ًوًَه پر هیکٌن:
-1ػٌَاى:در ایي قسوت ػٌَاى تاالر را هی ًَیسیذ.
-2تَضیحات:در ایي قسوت تَضیحات کَتاّی در هَرد ایت تاالر تٌَیسیذ.
-3ػکس تاالر:در ایٌجا آدرس ػکسی کِ هیخَاّیذ تِ ػٌَاى ایکَى تاالر تاضیذ را ٍارد هیکٌیذ.
-4اًتخاب تخص:چَى هیخَاّیذ ایي تاالر تاالر اغلی تاضذ تایذ ایٌجا هطخع کٌیذ کِ تاالر سیزهجوَػِ کذام
تخص تاضذ.
-5سیز هجوَػِ تاالر :ایي گشیٌِ را تغییز ًذّیذ.

-6قفل هَضَع:تا ت یک سدى ایي گشیٌِ کارتزاى قادر تِ ارسال پست در ایي تاالر ًوی تاضٌذ ٍ.فقط هذیزاى ٍ
پلیس ّا قادر تِ ارسال هطلة هی تاضٌذ.
یک ًوًَِ را در ػکس سیز هی تیٌیذ:

ٍدر آخز ّن تز رٍی ثثت تخص کلیک هیکٌیذ کِ تا هستطیل قزهش هطخع ضذُ است.
-2ایجاد تاالر سیز هجوَػِ:
خَب برای اضافه کردى تاالر زیر هجوَعه بایذ گسیٌه های زیر را پر کٌیذ:
-1ػٌَاى:در ایي قسوت ػٌَاى تاالر را هی ًَیسیذ.
-2تَضیحات:در ایي قسوت تَضیحات کَتاّی در هَرد ایت تاالر تٌَیسیذ.
-3ػکس تاالر:در ایٌجا آدرس ػکسی کِ هیخَاّیذ تِ ػٌَاى ایکَى تاالر تاضیذ را ٍارد هیکٌیذ.
-4اًتخاب تخص:چَى هیخَاّیذ ایي تاالر تاالر سیز هجوَػِ تاضذ ایي گشیٌِ را تغییز ًذّیذ.
-5سیز هجوَػِ تاالر:ایٌجا هطخع کٌیذ کِ تاالری کِ ایجاد هی کٌیذ سیز هجوَػِ کذام تاالر اغلی تاضذ.
-6قفل هَضَع:تا تیک سدى ایي گشیٌِ کارتزاى قادر تِ ارسال پست در ایي تاالر ًوی تاضٌذ ٍ.فقط هذیزاى ٍ
پلیس ّا قادر تِ ارسال هطلة هی تاضٌذ.
یک ًوًَِ را در ػکس سیز هی تیٌیذ:

ٍ در آخز کار تز رٍی (ثثت تخص) کلیک کٌیذ ((ثثت تخص) در ػکس تاال تا هستطیل قزهش هطخع ضذُ است)
تزای جاتجایی تاالر ّا ّن تِ ضکل سیز ػول کٌیذ:
کٌار تاالر ّا تِ تزتیة ػذد هَرد ًظزتَى رٍ ٍارد کٌیذ ػذد 1در تاال ٍ اػذاد تؼذی در سیز قزار هیگیزًذ .تزای
ًوًَِ تِ ػکس سیز ًگاُ کٌیذ اػذاد  1تا ٍ 5ارد ضذُ کِ تا کلیک تز رٍی جاتجایی تاالر ّا جاتجا خَاٌّذ
ضذ(.کلیذ جاتجایی تا هستطیل قزهش هطخع ضذُ است)

خَب تِ آخزیي اهَسش ایي تخص هیزسین:
جلَی تاالر ّا کِ ًگاُ کٌیذ چٌذ آیکَى هی تیٌیذ .هثل ػکس سیز:

خَب هي آیکَى ّا رٍ تشرگ کزدم کِ خَب تثیٌیذ .سِ هستطیل کِ در ػکس کطیذُ ضذُ ایي سِ آیکَى را

ًطاى هیذٌّذ کِ تِ ضزح ّز یک هیپزداسم:
-1هستطیل قزهش:تا کلیک تز رٍی ایي گشیٌِ ّواًطَر کِ اس ضکل آى هؼلَد ّست تاالر فقل هیطَد ٍ تا کلیک
دٍتارُ تاالر تاس هی ضَد.اگز تاالر قفل ًثاضذ هثل ضکل تاال آیکَى فقل یک قفل تاس را ًطاى هیذّذٍ اگز تاالر
قفل تاضیذ هثل ضکل پاییي قفل تستِ ًطاى دادُ خَاّذ ضذ!

-2هستطیل سثش:کِ تا کلیک تز رٍی ایي گشیٌِ هی تَاًیذ تاالر را ٍیزایص کٌیذ.

-3هستطیل آتی :کِ هی تَاًیذ تا کلیک تز رٍی ایي گشیٌِ تاالر را حذف کٌیذ.

هذیزیت پست ّای اًجوي:
خَب تزای ٍرٍد تِ ایي تخص طثق ػکس سیز اٍل تز رٍی هذیزیت اًجوي ٍ تؼذ تز رٍی هذیزیت پست ّا ی
اًجوي کلیک کٌیذ.

تؼذ اس کلیک تز رٍی هذیزیت پست ّای اًجوي غفحِ سیز را هطاّذُ خَاّیذ کزد.

در ایي تخص هی تَاًیذ پست ّای ارسالی در اًجوي را حذف یا جاتجا کٌیذ.
-1حذف پست ّای اًجوي:
تزای حذف تکی تز رٍی ایکَى ًطاى دادُ ضذُ در ػکس کلیک هیکٌیذ ٍ تزای حذف چٌذ هَرد طثق کادر آتی
چٌذ گشیٌِ را تیک سدُ ٍ تؼذ تز رٍی آیکَى ًطاى دادُ ضذُ تا کادر قزهش کلیک هی کٌیذ.

 -2جاتجایی پست ّا:طثق هستطیل قزهشدر ػکس پست ّایی کِ هیخَاّیذ اس یک تاالر تِ تاالر دیگز اًتقال یاتٌذ
را تیک تشًیذ ٍ تؼذ طثق هستطیل آتی تز رٍی گشیٌِ ((اًجام))کلیک کٌیذ.

تؼذ اس کلیک تز رٍی اًجام تِ غفحِ سیز هی رٍیذ:

کِ ایٌجا تایذ اًجوي خَتَى رٍ اًتخاب کٌیذ ٍ تز رٍی((اًجام)) کلیک کٌیذ ٍ کار توام هی ضَد.

ستالِ داى اًجوي:
خیلی خَب! ًَتت تِ تخص ستالِ داى رسیذ.
تزای ٍرٍد تِ ایي تخص هطاتق ػکس سیز اٍل تز رٍی هذیزیت اًجوي ٍ تؼذ تز رٍی ((ستالِ داى اًجوي)) کلیک
کٌیذ.

تؼذ اس کلیک تز رٍی ستالِ داى تػَیز سیز را هطاّذُ خَاّیذ کزد.

ایي تخص در ٍاقغ هثل یک سطل ستالِ ّست تِ ایي غَرت کِ ّز پستی کِ اس اًجوي حذف هی کٌیذ در ایي
تخص قزار خَاّذ گزفت تا درغَرت لشٍم آى را تاسگزداًی کٌیذ.
تزای تاسگزداًی هطاتق ػکس سیز کٌار پست ّای هَرد ًظزتَى تیک تشًیذ ٍ تؼذ کلیذ تاسگزداًی را تشًیذ ٍ.اگز
ّن تخَاّیذ کلیِ پست ّا را تا ّن تاسگزداًی کٌیذ اس دکوِ اًتخاب ّوِ استفادُ کٌیذ ٍ تؼذ کلیذ تاسگزداًی را
تشًیذ.

در ایي تخص حتی هیتَاًیذ تثیٌیذ کِ چِ کسی پست را حذف کزدُ است.
ٍ ایٌکِ چِ کسی پست را ارسال کزدُ است.

گشارش ارسال:
تزای ٍرٍد تِ تخص گشارش ارسال طثق ػکس سیز اٍل تز رٍی
دکوِ هذیزیت اًجوي ٍ تؼذ تز رٍی دکوِ گشارش ارسال کلیک کٌیذ.

تؼذ اس کلیک کزدى تز رٍی گشیٌِ گشارش ارسال ٍارد غفحِ سیز هیطَیذ.

ّواًطَر کِ تا کادر قزهش هطخع ضذُ ضوا در ایي غفحِ هیتَاًیذ گشارش پست ّا را تثیٌیذ ٍ پست را حذف
کٌیذ ٍ  ...کِ در سیز تِ ضزح ّز کذام هی پزداسم:
-1حذف:تا کلیک تز رٍی حذف پست هَرد ًظز کِ خالف قَاًیي تَدُ حذف هی ضَد.
-2حذف گشارش:اگز هیثیٌیذ پست هَرد ًظز هطکلی تا قَاًیي ًذارد ٍ گشارش ارسال اضتثاّی ارسال ضذُ تا
کلیک تز رٍی حذف گشارش هی تَاًیذ گشارش هَرد ًظز را حذف کٌیذ.
-3هطاّذُ پست:تا کلیک تز رٍی هطاّذُ پست ّن هی تَاًیذ پست هَرد ًظز را هطاّذُ کٌیذ.

اضافِ کزدى هذیز تِ اًجوي:
تزای ٍرٍد تِ اضافِ کزدى هذیز تِ اًجوي هطاتق ػکس سیز اٍل تز رٍی هذیزیت اًجوي ٍ تؼذ تز رٍی اضافِ
کزدى هذیز تِ اًجوي کلیک کٌیذ.

تؼذ اس کلیک تز رٍی اضافِ کزدى هذیز تِ اًجوي تِ غفحِ سیز ٍارد هی ضَیذ.

در ایي تخص طثق ػکس تاال ضوا تا ٍارد کزدى ًام کارتزی هَرد ًظزتَى در کادر قزهش ٍ تا اًتخاب یکی اس
تخص ّا تا تیک سدى در کادر آتی هطخع هی کٌیذ کِ هذیز جذیذ تِ چِ تخص ّایی هذیزیت کٌذ .اگز هی
خَاّیذ هذیز کل اًتخاب کٌیذ تایذ جلَی هذیز کل اًجوي را تیک تشًیذ.تؼذ اس اًتخاب تخص تِ پاییي غفحِ
تزٍیذ ٍ هطاتق ػکس تز رٍی اضافِ ضذى هذیز کلیک کٌیذ.

ّوچٌیي در ایي تخص ّواًطَر کِ در ػکس هی تیٌیذ هی تَایٌذ هذیزاى دیگز را حذف یا ٍیزایص کٌیذ.

تؼییي سوت تزای کارتزاى:
تزای ٍرٍد تِ ایي تخص اتتذا تز رٍی هذیزیت اًجوي ٍ سپس تز رٍی تؼییي سوت تزای کارتزاى کلیک
کٌیذ.ػکس سیز ضوا را راٌّوایی هیکٌذ.

تؼذ اس کلیک کزدى تز رٍی تؼییي سوت کارتزاى تِ غفحِ سیز ٍارد هیطَیذ.

در کادر قزهش ًام کارتزی کارتزی کِ هی خَاّیذ تِ اٍ سوت دّیذ را ٍارد کٌیذ.
ٍ در کادر آتی تیک تشًیذ کِ کارتز هَرد ًظزتَى تِ پلیس یا کارتز ٍیژُ ارتقا پیذا کٌیذ ٍ.اگز هی خَاّیذ یک
سوت جذیذ تساسیذ تایذ تیک تؼییي سوت کارتز را تشًیذ کِ اگز ایي تیک را تشًیذ غفحِ سیز تاس هی ضَد.

تزای ایجاد سوت جذیذ در کادر قزهش سوت هَرد ًظزتَى رٍ ٍارد کٌیذ ٍ در کادر آتی ّن ػکس اٍى سوت رٍ
هطخع کٌیذ ایي ػکس ّواى تزچسة سوت هی تاضذ.
ٍ در آخز تز رٍی اضافِ ضذى کلیک کٌیذ.
رستالگ هتفاٍت تزیي سیستن سایت ساس رایگاى فارسی

