
معرفی سامانه مدیریت اسناد
)ســـــــمـــــــا(





آشنایی با سما



:

سـخگویی بـه   فرض کنید اطالعات مهمی از ارباب رجوعان شما در قالب اسناد فیزیکی بایگانی شده است و شما براي پا
ه تصویر اسـناد  سما به شما کمک می کند تا در کنار دسترسی ب. آن ها الزم است به این اطالعات دسترسی داشته باشید

وع بسـیار  به اطالعات مهم درون آن ها نیز دسترسی پیدا کنید در این صورت، بازده شما و میزان رضایتمندي ارباب رجـ 
مـایش، امکـان   ضمن این که با توجه به عدم وابستگی سما به سیستم عامل، مرورگر و اندازه صفحه ن. بیشتر خواهد بود

ن در این صورت حتی بـا قطـع شـد   . بهره گیري از آن در هر ویندوزي با هر مرورگري و هر دستگاهی فراهم خواهد بود
رنت، به سـما و  برق یا زمانی که شما خارج از سازمان هستید، می توانید با کمک تلفن همراه یا تبلت خود و از طریق اینت

.امکانات آن دسترسی داشته باشید



):(سامانه مدیریت اسناد 

براي اسکن، مدیریت و جستجوي اسناد اي جامع و تحت وب سامانه •

اسنادحذف بایگانی فیزیکی •

امکان دسترسی سریعتر و راحت تر به اسناد ذخیره شده و اطالعات مهم موجود در آن ها •

#Cو  ASP.netبا تکنولوژي انعطاف پذیري باال •

مستقل از سیستم عامل و مرورگر•
.است و اتوماسیون اداري فرزین به اینترنت اکسپلورر وابسته است XPبراي مثال همینگ برد وابسته به ویندوز •

3.3.7قابلیت ریسپانسیو بودن با استفاده از بوت استرپ •
قابل ) یا موبایل کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت(این قابلیت به سما امکان می دهد تا در هر دستگاهی با هر اندازه صفحه نمایش •

.استفاده باشد



):(سامانه مدیریت اسناد 



):(سامانه مدیریت اسناد 

و فایلرپروامکان انتقال اطالعات از سیستم هاي قدیمی تر نظیر همینگ برد، ویستا •
ژه مجزایـی  ضمناً در صورت نیاز مشتري، امکان دسته بندي اسناد اسکن شده و کاهش حجم اسناد می تواند در قالب پـرو •

. انجام شود

ی تـوان  براي مثال در همینگ برد کلیه اسناد مشترکین در قالب یک فایل چند صفحه اي واحد ذخیـره مـی شـود کـه مـ     •
ند ملکـی بـه   مـثالً تصـویر سـ   . صفحات تصویر را جدا کرده و در قالب نوع سندهاي دیگري وابسته به یکدیگر ذخیره کرد

.صورت مجزا ذخیره شده و به سند اصلی مشترك مورد نظر وابسته می شود



:برخی ویژگی هاي 
مدیریت انعطاف پذیر اطالعات•
امکان قفل گذاري مدارك در هنگام ویرایش آن ها•
ورت امکان تعریف مدت زمان قفل بودن مدرك براي برداشتن قفل پس از سپري شدن زمان مشـخص شـده بـه صـ    •

خودکار
ثبت اطالعات مهم سند در قالب فیلدهاي از پیش تعریف شده•
بیت امکان تعریف تعداد نامحدود فیلد از انواع متن، متن عددي، عدد، تاریخ شمسی، تاریخ میالدي، انتخابی و•
مردادیر زن و که شامل مقمثال جنسیت امکان تعریف اطالعات پایه براي استفاده در فیلدهاي از نوع انتخابی براي •
جستجوي پیشرفته اطالعات با توجه به فیلترهاي وارد شدهامکان •
الی، براي مثال حوزه هاي مـ امکان ایجاد حوزه هاي مختلف در نرم افزار براي جداکردن اسناد، کاربران و دسترسی ها •

...مشترکین، آموزش و 
ثبت تاریخچه تغییرات فیلدها و تصاویر سند•
امن اطالعات اسکن شده و عدم دسترسی مستقیم کاربران به اطالعاتذخیره •
امکان ایجاد بخش گزارش ها بسته به نیاز مشتري و تولید گزارش هاي مورد نیاز•
امکان انتقال اطالعات از نرم افزارهاي قدیمی تر این حوزه نظیر همینگ برد، فایلرپرو و ویستا•



:برخی مزایاي استفاده از 

امکان دسترسی به سامانه از طریق اینترنت و خارج از سازمان•

...امکان استفاده از سامانه بدون محدودیت اندازه صفحه نمایش در موبایل، تبلت و •

امکان جستجو در محتواي اسناد اسکن شده با توجه به مقادیر فیلدهاي سند•

امکان ایجاد اسناد مختلف وابسته به یک موجودیت خاص و ارتباط دادن آن به یکدیگر •
.ط هستندمثال سند اطالعات اشتراك، سند کپی شناسنامه، سند کپی سند ملکی و موارد دیگر که با هم مرتببراي •

خاصامکان اسکن مدارك بدون وابستگی به سیستم عامل یا مرورگر •
اري فرزیننرم افزارهاي تحت وب براي اسکن وابسته به مرورگر اینترنت اکسپلورر هستند مانند اتوماسیون اداغلب •

اطالعاتعدم انتقال تصاویر اسکن شده به کامپیوتر کاربر و افزایش سرعت دسترسی به •
نـد همینـگ   نرم افزارهاي تحت ویندوز، نمایش تصاویر پس از انتقال موقت آن ها به کامپیوتر کاربر انجام می شود ماندر •

برد

ـ    • رض بـراي  جلوگیري از ذخیره تصاویر اسکن شده با حجم باال با اعمال تنظیمات مناسب بـه صـورت پـیش ف
اسکنر



ورود



...با خیال راحت، اسناد سازمان خود را مدیریت کنید...با خیال راحت، اسناد سازمان خود را مدیریت کنید

امکان تعریف کاربر به تعداد نامحدود•
تعیین سطح دسترسی براي هر کاربر•
امکان ایجاد حوزه هاي مختلف براي تفکیک اسناد هر حوزه•

امکان تعریف کاربر به تعداد نامحدود•
تعیین سطح دسترسی براي هر کاربر•
امکان ایجاد حوزه هاي مختلف براي تفکیک اسناد هر حوزه•



جستجو



صلی جستجوي سریع اطالعات بر اساس فیلد ا•
انتخاب شده در تنظیمات سیستم

لی، براي مثال مقدار شماره اشتراك، کـد پرسـن  •
...شماره ملی و 

صلی جستجوي سریع اطالعات بر اساس فیلد ا•
انتخاب شده در تنظیمات سیستم

لی، براي مثال مقدار شماره اشتراك، کـد پرسـن  •
...شماره ملی و 

یین شده امکان جستجوي پیشرفته بر اساس فیلدهاي تع•
براي جستجوي پیشرفته براي هر نوع سند

 ، شما می توانید انـواع سـند موجـود در سـازمان    در •
خود را به همراه فیلدهاي مهم موجـود در آن هـا ایجـاد    

ـ . کنید ز الزامـی  در زمان ثبت سند، تکمیل این فیلدها نی
 خواهد بود، بنابراین شما یک بانـک کامـل از اطالعـات   

.موجود در اسناد اسکن شده خود خواهید داشت
د، براي مثال زمانی که شناسـنامه فـرد اسـکن مـی شـو     •

گـر  شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و موارد مهـم دی 
.رددمی تواند در قالب فیلدهاي تعیین شده، ثبت گ

یین شده امکان جستجوي پیشرفته بر اساس فیلدهاي تع•
براي جستجوي پیشرفته براي هر نوع سند

 ، شما می توانید انـواع سـند موجـود در سـازمان    در •
خود را به همراه فیلدهاي مهم موجـود در آن هـا ایجـاد    

ـ . کنید ز الزامـی  در زمان ثبت سند، تکمیل این فیلدها نی
 خواهد بود، بنابراین شما یک بانـک کامـل از اطالعـات   

.موجود در اسناد اسکن شده خود خواهید داشت
د، براي مثال زمانی که شناسـنامه فـرد اسـکن مـی شـو     •

گـر  شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و موارد مهـم دی 
.رددمی تواند در قالب فیلدهاي تعیین شده، ثبت گ

لیبازگشت به صفحه اصلیبازگشت به صفحه اص

راهنماراهنما

منوي کاربري
تغییر رمز عبور•
خروج از سیستم•

منوي کاربري
تغییر رمز عبور•
خروج از سیستم•

ـ   ه کاربران فارغ از دسترسی هایشان، پـس از ورود ب
سامانه به قسـمت جسـتجو وارد مـی شـوند و مـی      
توانند مدرك مورد نظرشـان را جسـتجو و مشـاهده    

.کنند

ـ   ه کاربران فارغ از دسترسی هایشان، پـس از ورود ب
سامانه به قسـمت جسـتجو وارد مـی شـوند و مـی      
توانند مدرك مورد نظرشـان را جسـتجو و مشـاهده    

.کنند



ی ما بـه  براي مثال، فیلد دانشگاه در سیستم آزمایش
قصـد   عنوان فیلد اصلی جستجو اتخاب شده است و

داریم تا بر مبناي آن جستجو کنیم

ی ما بـه  براي مثال، فیلد دانشگاه در سیستم آزمایش
قصـد   عنوان فیلد اصلی جستجو اتخاب شده است و

داریم تا بر مبناي آن جستجو کنیم



ایشی مقادیر فیلدها در سیستم آزم
براي این نوع سند

ایشی مقادیر فیلدها در سیستم آزم
براي این نوع سند

رسنلمدرك تحصیلی پ: نوع سند  ، شـما مـی توانیـد انـواع    در رسنلمدرك تحصیلی پ: نوع سند
ــما    ــازمان ش ــه در س ــنادي ک اس

ا بـه  اسکن و بایگانی می شـوند ر 
ف همراه فیلدهاي مورد نیاز، تعری

.کنید

 ، شـما مـی توانیـد انـواع    در 
ــما    ــازمان ش ــه در س ــنادي ک اس

ا بـه  اسکن و بایگانی می شـوند ر 
ف همراه فیلدهاي مورد نیاز، تعری

.کنید

 یکــی از انــواع ســندهاي تعریــف
د و شده، نوع سند اصلی خواهد بو

جســتجوي ســاده روي ان انجــام 
.می شود

در  براي مثال اطالعات مشترکین
ان همینگ برد، می تواند به عنـو 

ود، تعریف شـ  سند اصلی در 
به همراه فیلدهاي موجـود در آن،  

ام شماره اشتراك، شماره پرونده، ن
و نــام خــانوادگی، نــوع اشــتراك، 

...آدرس و 

 یکــی از انــواع ســندهاي تعریــف
د و شده، نوع سند اصلی خواهد بو

جســتجوي ســاده روي ان انجــام 
.می شود

در  براي مثال اطالعات مشترکین
ان همینگ برد، می تواند به عنـو 

ود، تعریف شـ  سند اصلی در 
به همراه فیلدهاي موجـود در آن،  

ام شماره اشتراك، شماره پرونده، ن
و نــام خــانوادگی، نــوع اشــتراك، 

...آدرس و 

مشاهده سندمشاهده سنددویرایش سندویرایش سن ــاربر دسترســی  ــه ک  در صــورتی ک
 ویرایش داشـته باشـد ایـن دکمـه    

.نمایش داده خواهد شد

ــاربر دسترســی  ــه ک  در صــورتی ک
 ویرایش داشـته باشـد ایـن دکمـه    

.نمایش داده خواهد شد



ندتعداد تصاویر سندتعداد تصاویر س

فحاتنماي بندانگشتی صفحاتنماي بندانگشتی ص

منوي تصویر
درجه تصویر 270و  180، 90چرخش •
بزرگنمایی تصویر•
چاپ تصویر•

منوي تصویر
درجه تصویر 270و  180، 90چرخش •
بزرگنمایی تصویر•
چاپ تصویر•



ندمشاهده اسناد مرتبط با این سندمشاهده اسناد مرتبط با این س

وه ، می توانید عالدر 
ناد بر سند اصلی، انواع اسـ 
نید دیگري را نیز تعریف ک

ــه ســند اصــلی وابســت  ه ب
.هستند

ــند    ــوع س ــال ن ــراي مث ب
، شناســنامه، ســند ملکــی
 فرم درخواست انشـعاب و 

...

وه ، می توانید عالدر 
ناد بر سند اصلی، انواع اسـ 
نید دیگري را نیز تعریف ک

ــه ســند اصــلی وابســت  ه ب
.هستند

ــند    ــوع س ــال ن ــراي مث ب
، شناســنامه، ســند ملکــی
 فرم درخواست انشـعاب و 

...



فتهجستجوي پیشرفتهجستجوي پیشر



مـی   در بخش جستجوي پیشرفته
لـدهاي  توانید با توجه به مقادیر فی

 فعــال در جســتجوي پیشــرفته،  
.دهریک از اسناد را جستجو کنی

مـی   در بخش جستجوي پیشرفته
لـدهاي  توانید با توجه به مقادیر فی

 فعــال در جســتجوي پیشــرفته،  
.دهریک از اسناد را جستجو کنی



با انتخاب نـوع سـند مـورد نظـر،     
عـال  فیلدهاي انتخاب شده براي ف

 بـــودن در جســـتجوي پیشـــرفته
 انتخاب شده اند، نمایش داده مـی 

.شوند

با انتخاب نـوع سـند مـورد نظـر،     
عـال  فیلدهاي انتخاب شده براي ف

 بـــودن در جســـتجوي پیشـــرفته
 انتخاب شده اند، نمایش داده مـی 

.شوند

ظـر،  بعد از ثبت فیلترهاي مـورد ن 
.جستجو کنید

ظـر،  بعد از ثبت فیلترهاي مـورد ن 
.جستجو کنید



براي مثـال نمـایش مـدارکی کـه     
سال اخذ مدرك در آن ها بزرگتـر  

.باشد 1389از 

براي مثـال نمـایش مـدارکی کـه     
سال اخذ مدرك در آن ها بزرگتـر  

.باشد 1389از 



.  ونددر این قسمت مدارکی که شرایط مورد نظر شما را داشته باشند، نمایش داده می ش .  ونددر این قسمت مدارکی که شرایط مورد نظر شما را داشته باشند، نمایش داده می ش

تجوي این فیلدها، در قسمت تنظیمات، براي نمـایش مختصـر در جسـ   
.پیشرفته، انتخاب شده اند

تجوي این فیلدها، در قسمت تنظیمات، براي نمـایش مختصـر در جسـ   
.پیشرفته، انتخاب شده اند

مشاهده سندمشاهده سنددویرایش سندویرایش سن ــاربر دسترســی  ــه ک  در صــورتی ک
 ویرایش داشـته باشـد ایـن دکمـه    

.نمایش داده خواهد شد

ــاربر دسترســی  ــه ک  در صــورتی ک
 ویرایش داشـته باشـد ایـن دکمـه    

.نمایش داده خواهد شد



ویرایش سند



یلدها و در قسمت ویرایش می توانید مقادیر ف
.تصاویر را ویرایش کنید

یلدها و در قسمت ویرایش می توانید مقادیر ف
.تصاویر را ویرایش کنید

ردکمه حذف صفحه از تصویردکمه حذف صفحه از تصوی

ردکمه حذف تصویردکمه حذف تصوی

داسکن جدیداسکن جدیتهافزودن تصویر از مدارك وابستهافزودن تصویر از مدارك وابس

دایجاد سند جدیدایجاد سند جدی ــاربر دسترســی  ــه ک  در صــورتی ک
وارد  ویرایش داشته باشد می توانـد 

قســمت ویــرایش ســند شــده و    
دها یا تغییرات الزم را در مقادیر فیل

.تصاویر مربوطه انجام دهد
همچنین امکـان ثبـت درخواسـت    

جـود  اسکن نیز براي این کاربران و
دارد امـــا تنهـــا در صـــورتی کـــه 

وتر سرویس مربوطه بر روي کـامپی 
 آن ها نصب شده باشد، درخواسـت 

.پذیرفته خواهد شد

ــاربر دسترســی  ــه ک  در صــورتی ک
وارد  ویرایش داشته باشد می توانـد 

قســمت ویــرایش ســند شــده و    
دها یا تغییرات الزم را در مقادیر فیل

.تصاویر مربوطه انجام دهد
همچنین امکـان ثبـت درخواسـت    

جـود  اسکن نیز براي این کاربران و
دارد امـــا تنهـــا در صـــورتی کـــه 

وتر سرویس مربوطه بر روي کـامپی 
 آن ها نصب شده باشد، درخواسـت 

.پذیرفته خواهد شد

از  کــاربران ویرایشــگر مــی تواننــد
راي طریق دکمه ایجاد سند جدید، ب
.ندافزودن سند جدید نیز اقدام کن

از  کــاربران ویرایشــگر مــی تواننــد
راي طریق دکمه ایجاد سند جدید، ب
.ندافزودن سند جدید نیز اقدام کن



در تــب تاریخچــه مــی توانیــد    
صاویر تاریخچه تغییرات فیلدها و ت

.سند را مشاهده کنید

در تــب تاریخچــه مــی توانیــد    
صاویر تاریخچه تغییرات فیلدها و ت

.سند را مشاهده کنید



افزودن سند جدید



ت کــاربران ویرایشــگر مــی تواننــد از قســم
ـ   وع افزودن سند جدید، براي ایجاد سـند از ن

داده  مورد نظرشان که در لیست باال نمایش
.شده است، استفاده کنند

ت کــاربران ویرایشــگر مــی تواننــد از قســم
ـ   وع افزودن سند جدید، براي ایجاد سـند از ن

داده  مورد نظرشان که در لیست باال نمایش
.شده است، استفاده کنند

افزودنافزودن



ده فیلدهاي تعریف ش
براي این نوع سند
ده فیلدهاي تعریف ش
براي این نوع سند

لی این نوع سند، به عنوان نوع سـند اصـ  
مت انتخاب شده است بنابراین ایـن قسـ  

.غیرفعال است

لی این نوع سند، به عنوان نوع سـند اصـ  
مت انتخاب شده است بنابراین ایـن قسـ  

.غیرفعال است

طاسناد مرتبطاسناد مرتبرتصاویرتصاوی

از  افزودن تصویر
یک سند دیگر
از  افزودن تصویر
یک سند دیگر

داسکن جدیداسکن جدی



نتخـاب و بـه   از طریق این تب، می توانید تصاویري را از اسناد دیگر مرتبط با این سند ا
.سند اضافه کنید

را ... ناسـنامه و  براي مثال فرض کنید کلیه اسناد مرتبط با اشتراك شامل سند ملکی، ش
امه را به سـند  براي سند اصلی اسکن کرده اید، حل می توانید صفحات مربوط به شناسن

.ودشناسنامه اضافه کنید در این صورت نیازي به اسکن مجدد تصاویر نخواهد ب

نتخـاب و بـه   از طریق این تب، می توانید تصاویري را از اسناد دیگر مرتبط با این سند ا
.سند اضافه کنید

را ... ناسـنامه و  براي مثال فرض کنید کلیه اسناد مرتبط با اشتراك شامل سند ملکی، ش
امه را به سـند  براي سند اصلی اسکن کرده اید، حل می توانید صفحات مربوط به شناسن

.ودشناسنامه اضافه کنید در این صورت نیازي به اسکن مجدد تصاویر نخواهد ب



بعـد از  . یـد از طریق این تب می توانید درخواست اسکن جدید براي این سند را ثبـت کن 
عملیـات   ثبت درخواست، پنجره اي در کامپیوتر باز می شود که از طریق آن می توانیـد 

.اسکن را انجام دهید

بعـد از  . یـد از طریق این تب می توانید درخواست اسکن جدید براي این سند را ثبـت کن 
عملیـات   ثبت درخواست، پنجره اي در کامپیوتر باز می شود که از طریق آن می توانیـد 

.اسکن را انجام دهید



نیدبه هر تعداد که می خواهید اسکن کنیدبه هر تعداد که می خواهید اسکن ک

ده شـما  با ثبت نهایی، تصاویر اسکن ش
.به سرور منتقل می شود

ده شـما  با ثبت نهایی، تصاویر اسکن ش
.به سرور منتقل می شود

الزم به ذکـر اسـت بـه دلیـل     
سـکن  مسائل امنیتی، تصاویر ا

ه شده مستقیماً در محل ذخیـر 
ند سازي اسناد کپی نمـی شـو  
ـ     ک بلکه پـس از انتقـال بـه ی

ـ  فضاي موقت، توسط  ه ب
محـل اصــلی منتقــل خواهنــد  

.شد

الزم به ذکـر اسـت بـه دلیـل     
سـکن  مسائل امنیتی، تصاویر ا

ه شده مستقیماً در محل ذخیـر 
ند سازي اسناد کپی نمـی شـو  
ـ     ک بلکه پـس از انتقـال بـه ی

ـ  فضاي موقت، توسط  ه ب
محـل اصــلی منتقــل خواهنــد  

.شد شده محل پیش نمایش تصاویر اسکن شده محل پیش نمایش تصاویر اسکن



تنظیمات



فحه کاربران با دسترسی راهبري سامانه، پس از ورود به دکمه تنظیمـات در بـاالي صـ   
.دسترسی خواهند داشت و می توانند وارد این صفحه شوند

فحه کاربران با دسترسی راهبري سامانه، پس از ورود به دکمه تنظیمـات در بـاالي صـ   
.دسترسی خواهند داشت و می توانند وارد این صفحه شوند

تتنظیماتتنظیما





.تنظیمات اولیه سامانه در این بخش انجام می شود.تنظیمات اولیه سامانه در این بخش انجام می شود





.لیست کاربران در این قسمت نمایش داده می شود
.نیدمی توانید کاربران را بر اساس گروه اختصاص یافته به آن ها دسته بندي ک

.لیست کاربران در این قسمت نمایش داده می شود
.نیدمی توانید کاربران را بر اساس گروه اختصاص یافته به آن ها دسته بندي ک

رویرایش کاربرویرایش کارب

افزودن کاربرافزودن کاربر



ا تغییـر  در این قسمت می توانید اطالعات کاربر و گروه هاي کاربري اختصاص یافتـه ر 
.دهید

یسـتم  همچنین امکان حذف کاربر از این قسمت مهیا است البتـه در صـورتی کـه در س   
.فعالیتی نکرده باشد

ا تغییـر  در این قسمت می توانید اطالعات کاربر و گروه هاي کاربري اختصاص یافتـه ر 
.دهید

یسـتم  همچنین امکان حذف کاربر از این قسمت مهیا است البتـه در صـورتی کـه در س   
.فعالیتی نکرده باشد





از طریق . در این بخش، لیست اطالعات پایه تعریف شده در سامانه را مشاهده می کنید
را ویرایش  این قسمت می توانید اطالعات پایه جدید ایجاد کنید یا اطالعات پایه موجود

.نمایید

از طریق . در این بخش، لیست اطالعات پایه تعریف شده در سامانه را مشاهده می کنید
را ویرایش  این قسمت می توانید اطالعات پایه جدید ایجاد کنید یا اطالعات پایه موجود

.نمایید

اما اطالعات پایه چیست؟
ابـت  فرض کنید در اسناد شما فیلدهایی وجود دارد کـه مقـداري از بـین چنـد مقـادیر ث     

س و دکتـرا  براي مثال سطح مدرك می تواند دیپلم، لیسانس، فوق لیسان. خواهند داشت
باشد یا جنسیت می تواند زن یا مرد باشد

یجـاد  شما می توانید از طریق این قسمت، این اطالعات پایه را به همراه مقادیر آن ها ا
.کنید و در اسناد خود مورد استفاده قرار دهید

اما اطالعات پایه چیست؟
ابـت  فرض کنید در اسناد شما فیلدهایی وجود دارد کـه مقـداري از بـین چنـد مقـادیر ث     

س و دکتـرا  براي مثال سطح مدرك می تواند دیپلم، لیسانس، فوق لیسان. خواهند داشت
باشد یا جنسیت می تواند زن یا مرد باشد

یجـاد  شما می توانید از طریق این قسمت، این اطالعات پایه را به همراه مقادیر آن ها ا
.کنید و در اسناد خود مورد استفاده قرار دهید

ویرایشویرایش

افزودن جدیدافزودن جدید



ایـه  در این قسمت می توانید اطالعات پایه مورد نظر را ویـرایش کنیـد یـا اطالعـات پ    
اده در همچنین امکان حذف اطالعات پایه در صورت عـدم اسـتف  . جدیدي تعریف نمایید

.سیستم وجود خواهد داشت

ایـه  در این قسمت می توانید اطالعات پایه مورد نظر را ویـرایش کنیـد یـا اطالعـات پ    
اده در همچنین امکان حذف اطالعات پایه در صورت عـدم اسـتف  . جدیدي تعریف نمایید

.سیستم وجود خواهد داشت
همقادیر اطالعات پایهمقادیر اطالعات پای





افزودن جدیدافزودن جدید.افزودن و مدیریت نوع سندهاي موجود در سامانه از این بخش انجام می شود.افزودن و مدیریت نوع سندهاي موجود در سامانه از این بخش انجام می شود

ویرایشویرایش

فیلـد اصـلی    جستجوي ساده بر روي. نوع سند اصلی را از این قسمت تعیین می کنیم
.جستجو از نوع سند اصلی انجام می شود

فیلـد اصـلی    جستجوي ساده بر روي. نوع سند اصلی را از این قسمت تعیین می کنیم
.جستجو از نوع سند اصلی انجام می شود

لیویرایش سند اصلیویرایش سند اص
هعدم نمایش این پنجرهعدم نمایش این پنجر



ندویرایش فیلدهاي سندویرایش فیلدهاي سدویرایش اطالعات سندویرایش اطالعات سن

ــی   ــت یعن ــابی اس ــد انتخ ــوع فیل  ن
ــی از    ــد از یک ــن فیل ــات ای اطالع
اطالعــات پایــه اي کــه در بخــش 
 مربوطه ایجاد شده اسـت، انتخـاب  

.می شود

ــی   ــت یعن ــابی اس ــد انتخ ــوع فیل  ن
ــی از    ــد از یک ــن فیل ــات ای اطالع
اطالعــات پایــه اي کــه در بخــش 
 مربوطه ایجاد شده اسـت، انتخـاب  

.می شود

:باشد نوع فیلد می تواند یکی از موارد زیر
مانند نام: متن•
ماننــد کــد ملــی کــه : مــتن عــددي•

.محاسبه اي روي آن انجام نمی شود
مانند سال: عدد•
تاریخ شمسی•
تاریخ میالدي•
مانند جنسیت: انتخابی•
مانند داشتن یا نداشتن: بیت•

:باشد نوع فیلد می تواند یکی از موارد زیر
مانند نام: متن•
ماننــد کــد ملــی کــه : مــتن عــددي•

.محاسبه اي روي آن انجام نمی شود
مانند سال: عدد•
تاریخ شمسی•
تاریخ میالدي•
مانند جنسیت: انتخابی•
مانند داشتن یا نداشتن: بیت•

ـ   ن نمایش مختصر براي نمـایش ای
.ستفیلد در جستجوي پیشرفته ا

ـ   ن نمایش مختصر براي نمـایش ای
.ستفیلد در جستجوي پیشرفته ا






