
 آهَزش کاهل هذیریت اًجوي
هذیریت اخطار ّا،اًتخاب ٍ ٍیرایص قالة اًجوي()ایجاد عٌاٍیي کارتری،  

 

 

 قسوت اٍل)ایجاد عٌاٍیي کارتری(:

چِ؟یعٌی ایي کِ ضوا یک گرٍُ هثال تِ ًام کارتر حرفِ ای ایجاد هیکٌیذ در ایي قسوت ضوا هیتَاًیذ گرٍُ ّای کارتری ایجاد کٌیذ.یعٌی 

یا  ٍ هعلَم هیکٌیذ کِ ترای رسیذى تِ ایي درجِ چِ هقذار تایذ تطکر یا ارسال داضتِ تاضذ.هیتَاًیذ هعلَم کٌیذ کِ تر اساس تطکر تاضذ

. ای(عکسی را اًتخاب کٌیذارتر حرفِ ارسال .ضوا هیتَاًیذ ترای زیثا تر کردى عٌَاى ایي هقام )ک  

 آهَزش کار:

در قسوت ًام گرٍُ ًام آى هقام را تٌَیسیذ-1  

در قسوت عکس گرٍُ عکس آى هقام را قرار دّیذ-2  

.در قسوت تعذاد در داخل کادر تعذاد را ٍارد کٌیذ تا کارتر پس از رسیذى تِ چِ هقذار تطکر یا هطلة ارسالی تِ آى هقام ترسذ-3  

ٍقتی ضوا تعذاد را هعلَم کردیذ کِ چقذر تاضذ هعلَم کٌیذ کِ ایي تعذاد تر اساس تطکر تاضذ یا تعذاد ارسالی. -4  



 ترای ًوًَِ:

 

 

 

 

 

 



   ًوًَِ در اًجوي:

 

 

 قسوت دٍم)هذیریت اخطار ّا(:

در اًجوي دادیذ را هذیریت کٌیذ. در ایي قسوت ضوا هیتَاًیذ تواهی اخطار ّایی را کِ تِ کارتراًتاى  



 

 ٍقتی کارتر پستی در اًجوي ارسال هیکٌذ پاییي پستص گسیٌِ ّایی ٍجَد دارُ کِ یکی از اٍى گسیٌِ ّا اخطار ًام دارد.

 چگًَِ اخطار دّین؟

در پاییي پست ارسال کٌٌذُ رٍی آیکَى اخطار کلیک کٌیذ-1  

هذیر یادداضت خَد را تٌَیسیذ تعذ ٍارد صفحِ ای کِ ضذیذ در قسوت یادداضت -2  

دلیل ٍ تعذاد ٍ زهاى اخطار را هطخص کٌیذ  آى.در ًَع اخطار رٍی تا دلیل کِ کلیک کٌیذ لیستی تاز هیطِ کِ هیتًَیذ در -3  

تِ کسی کِ گیرًذُ اخطار است خثر دّیذ کِ  در قسوت ارسال پیام خصَصی تِ تِ کارتر ٍ اطالع اٍ از دریافت اخطار هیتًَیذ -4

  اخطار گرفتِ فقط تا ارسال یک پیام خصَصی!

 

ترای اًجام صحیح کار هطاّذُ کٌیذ: هیتَاًیذ عکس ّا را  



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



:قسوت سَم)اًتخاب قالة ترای اًجوي(  

اطالعات تیطتر ٍ دریافت قالة ّای تیطتر تِ اًجوي پطتیثاًی  ضوا در ایي قسوت هیتَاًیذ ترای اًجوي خَد قالة اًتخاب کٌیذ.ترای

 رزتالگ رفتِ ٍ تا یک جستجَ کَچک در اًجوي قالة ّای تیطتری را پیذا کردُ ٍ استفادُ کٌیذ.

 

 قسوت چْارم)ٍیرایص قالة اًجوي(:

کاًات اًجوي را زیاد کٌیذ.در ایي قسوت هیتًَیذ قالة اًجوي خَد را ٍیرایص کٌیذ ٍ اًَاع کذ در آى قرار دّیذ ٍ اه  

 قسوت چْارم)هطاّذُ اًجوي(:

.ضوا هیتَاًیذ ترای هطاّذُ ی اًجوي رٍی گسیٌِ ی هطاّذُ اًجوي کلیک کٌیذ  



 

 رزتالگ هتفاٍت تریي سیستن سایت ساز فارسی


