راهنمای مذیریت پیامهای ارسالی و دریافتی سامانه پیامرسان پی جو
www.payjpoo.ir

دس ساهاًِی پیامسساى پی جَ ،پیامّای اسسال ضذُ ،پیامّای دسیافت ضذُ ،پیامّای حزف ضذُ ،پیامّای اسسال ًطذُ ٍ آسضیَ پیامّا
تِغَست جذاگاًِ قاتل دستشسی ّستٌذ.

منو انتخاب نوع پیامها

دس تخص پیامّای اسسال ضذُ هیتَاى اطالػات کاهلی اص پیامّا سا هطاّذُ ًوَد .ایي اطالػات ضاهل ضواسُی فشستٌذُ ،تؼذاد
گیشًذگاى ،هتي پیاهک ،تاسیخ اسسال ٍ  ...هیتاضذ .دس ایي تخص ایي اهکاى ٍجَد داسد کِ ّویي پیام سا تشای دیگشاى اسسال کشد ،پیام
سا حزف کشد ٍ یا اطالػات پیام سا هالحظِ ًوَد.

صفحه پیامهای ارسال شذه

1

تا کلیک سٍی گضیٌِی «ًوایص اطالػات پیام» هیتَاًین اص ٍضؼیت ٍ هَقؼیت پیام اسسال ضذُ هطلغ ضَین .پیام اسسالی هیتَاًذ
ضاهل هشاحل صیش تاضذ :هٌتظش اسسال ،تحَیل ضذُ تِ هخاتشات ،تحَیل ًطذُ ،تحَیل ضذُ تِ هَتایل ٍ ....
دس ایي تخص تؼذاد تخصّای پیاهک ،تؼذاد گیشًذگاى پیاهکّ ،ضیٌِی پیاهک ٍ ًَع اسسال ًیض هطخع ضذُ است.

صفحه جزئیات پیامهای ارسال شذه

تا کلیک سٍی گضیٌِی «گیشًذُ» ًیض هیتَاى تِ اطالػات تیطتشی اص پیام اسسال ضذُ ،هاًٌذ ضواسُّای هَتایلٍ ،ضؼیت اسسال ٍ
ٍضؼیت تحَیل پیام تِ هخاطة دست یافت .دس ایي تخص هیتَاى گضاسش هَسدًظش سا چاج کشدُ ٍ یا دس یک فایل اکسل تش سٍی
کاهپیَتش رخیشُ کشد.

صفحه جزئیات گیرنذگان پیام ارسال شذه
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اهکاى جستجَ یکی اص هْنتشیي اهکاًات تؼثیِ ضذُ دس ایي تخص است .جستجَی سشیغ پیام خاظ دس هَاسدی کِ تؼذاد پیامّا صیاد
تاضذ اهشی ضشٍسی ٍ الصم است .دس ایي سیستن هی تَاى ػثاست هَسدًظش سا اص تیي هتي پیامً ،ام فشستٌذًُ ،ام گیشًذُ ٍ یا دس تاصُی
صهاًی هطخػی جستجَ کشد.

صفحه جستجو در پیامها

غفحِی پیامّای دسیافتی ّن هاًٌذ غفحِی پیام ّای اسسالی ضاهل اطالػاتی دس خػَظ پیام است .ایي اطالػات ضاهل ضواسُ
هَتایل فشستٌذُ ،ضواسُی گیشًذُ ،هتي پیاهک ،تاسیخ دسیافت پیام ٍ جضئیات است.

صفحه پیامهای دریافت شذه
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اهکاًات هَجَد دس غفحِی پیامّای اسسالی دس ایي تخص ًیض هَجَد است .اص طشیق دکوِّای هَجَد دس قسوت ػولیات هیتَاى ّش
پیام سا حزف کشد ،پیام سا تِ دیگشاى اسسال کشد ،تِ پیام هَسد ًظش پاسخ داد ٍ یا ٍضؼیت ٍ اطالػات تیطتشی اص پیام هالحظِ کشد.
دس ایي تخص ًیض هاًٌذ تخص پیامّای اسسالی هیتَاى پیامّای دسیافت ضذُ سا چاج کشدُ ٍ یا دس یک فایل اکسل تش سٍی کاهپیَتش
رخیشُ کشد ٍ یا ػولیات جستجَ سا اص تیي پیامّای دسیافت ضذُ اًجام داد.

کلیِی پیامّایی کِ اص غفحِی پیامّای اسسال ضذُ ٍ پیامّای دسیافت ضذُ حزف ضًَذ ،تِ غفحِی پیامّای حزف ضذُ اًتقال دادُ
هیضًَذ ٍ اص آى طشیق قاتل استفادُ ّستٌذ.

اگش تِ ّش دلیل پیاهی تَسط هخاتشات اسسال ًطَد ٍ دس هذت صهاى تؼییي ضذُ هخاتشات ًتَاًذ ایي پیام سا اسسال ًوایذ ،پیام تِ تخص
پیامّای اسسال ًطذُ اًتقال دادُ هیضَد.

تخص آسضیَ ًیض ضاهل پیامّای تایگاًی ضذُ دس ساهاًِ است .اگش کاستش ًخَاّذ پیامّایی سا دس غفحِی اغلی هطاّذُ ًوایذ آىّا سا
اًتخاب کشدُ ٍ تِ آسضیَ هٌتقل هیًوایذ .هیتَاى گفت غفحِی آسضیَ ضاهل پیامّایی است کِ اص اّویت کوتشی تشخَسداسًذ.

دس کلیِی غفحاتی کِ ضاهل پیامّا ّستٌذ هیتَاى تؼذاد ًوایص پیام دس غفحِ سا تغییش داد .ایي تؼذاد اص  01پیام تا  011پیام دس
غفحِ قاتل تغییش است .تشای ایي کاس اص لیست تاصضَی هَجَد دس تاالی غفحِ تؼذاد هَسدًظش سا جْت ًوایص پیامّا دس ّش غفحِ
اًتخاب هیکٌین.

گزینه انتخاب تعذاد پیامهای داخل صفحه
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