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 -1مقدمه
سیستم هاي ارتباطی یکپارچه و ایمن كه بتوانند همه نیازهاي ارتباطی موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطالعات
الزم و ضروري را به موقع در اختیار استفاده كنندگان آن قرار دهند ،از ابزار هاي مفیدي هستند كه سازمان ها براي افزایش قابلیت
هاي خود ،صرفه جویی در هزینه و زمان و انرژي ,بهبود عملکرد ،تصمیم گیري بهتر و دستیابی به مزیت رقابتی از آن استفاده می
كنند.

 -2امکانات سامانه
سامانه ارتباطات یکپارچه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات بستري با كیفیت ،ایمن و جامع را جهت ارتباطات سازمانی در
سطح كشور با قابلیت هاي زیر فراهم نموده است ،همچنین این سرویس در سطح وزارتخانه و تمامی سازمان هاي
زیرمجموعه قابل ارایه خدمات می باشد:
 ویدیوكنفرانس
 ارتباطات درلحظه صوتی  ،تصویري و نوشتاري
 به اشتراک گذاري برنامه و مستندات
 ارایه مطلب در جلسات مجازي با استفاده از:


پاورپوینت()PowerPoint presentation



تخته سفید( )White Board




پرسش و پاسخ) (Q&A
راي گیري( )polling
VOIP
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 وبینار
 دسترسی از طریق موبایل ،تبلت و رایانه هاس شخصی و رومیزي

 -3ورود به سامانه
جهت ورود به برنامه :

 -0سامانه را اجرا مینماییم .
 -2در پنجره ظاهر شدددده در قسدددمت " آدرس ورود به برنامه " آدرس كاربري را وارد مینماییم و بر روي

كلیک

مینماییم.

 -3در این مرحله در صورت برقرار موفقیت آمیز ارتباط سامانه با سرورهاي سایت مركزي م ستقر در وزارتخانه  ،اطالعات تکمیلی
براي ورود نهایی درخواست می گردد.
كلیک

 -4اطالعات را تکمیل نموده و روي
مینماییم

 -5در صورتیکه تمایل دارید در آینده این مراحل به صورت
اتوماتیک طی شود و مستقیم وارد سامانه شوید میبایست
گزینه ذخیره رمز عبور را فعال نمایید .

لیست مخاطبین ظاهر می گردد

 -6در صددورت ورود موفقیت آمیز به سددامانه ،پنجره
اصددلی و
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 -4پیام نوشتاری  ،حالت حضور و مخاطبین
 1-4پیدا کردن افراد:
سریعترین راه براي پیدا كردن افراد در سامانه ،جستجو براساس نام مخاطب یا شماره تلفن ،در كادر جستجو ،در صفحه اصلی میباشد .نتایج به صورت اتوماتیک
نمایش داده میشود.

 2-4افزودن مخاطب جدید:
لی ست مخاطبین شما  ،به ایجاد تماس سهولت بخ شیده و به شما اجازه میدهد تا حالت ح ضور و اطالعات تماس افرادي كه برایتان مهم ه ستند را م شاهده
نمایید.

 3-4جهت افزودن مخاطب:
 -0با استفاده از كادر جستجو موجود در صفحه اصلی سامانه مخاطب مورد نظر را پیدا كنید .
 -2بر روي مخاطب یافت شده كلیک راست نمایید .
 -3بر روي گزینه )افزودن به لیست مخاطبین( كلیک نمایید .
 -4یک گروه را جهت اضافه كردن مخاطب جدید انتخاب نمایید .

4-4

مشاهده کارت تماس:

كارت تماس مخاطب ،شامل اطالعات سازمانی مخاطب مانند اداره ،سمت سازمانی ،شماره تلفنها و حالت حضور مخاطب میباشد .براي مشاهده
كارتتماس ،از طریق لیست مخاطبین یا كادر جستجوي مخاطبین ،مخاطب مورد نظر را یافته و پس از نگهداشتن نشانگر موس برروي عکس وي و
ظاهر شدن آیکونها ،برروي آیکون مشاهده كارت تماس ،كلیک نمایید .
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پاسخگویی به درخواست پیام نوشتاری:

با كلیک برروي هر قسمت از تصویر مخاطب در پنجره هشدار پیام ورودي ،میتوانید به پیام نوشتاري پاسخ دهید .
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نمایشگر حالت حضور:

حالت حضور به افراد دیگر این قابلیت را میدهد كه در یک نگاه متوجه شوند شما چه زمانی قادر پاسخگویی میباشید .

جهت تغییر حالت حضور خود:
در صفحه اصلی سامانه ،بر روي فلش كنار حالت حضور ،یکبار كلیک نموده و سپس حالت حضور مورد نظر خود را انتخاب نمایید .

حالتهای حضور و مفهوم آنها در جدول ذیل ذکر گردیده است:
رنگ

نحوه قرارگرفتن در این

حالت حضور

وضعیت مخاطب

دردسترس

مخاطب  on lineبوده و قادر به

به صورت اتوماتیک یا انتخاب

پاسخگویی میباشد.

كاربر

حالت

به زودی باز میگردد

مخاطب براي مدتی كوتاه از رایانه دور می-

با انتخاب كاربر

مخاطب وارد سامانه شده ولی به مدت زمان

به صورت اتوماتیک ،در صورت
عدم كار با رایانه یا با انتخاب
كاربر
) درصورت اتوماتیک بودن ،

باشد.
غایب

نمایش داده شده ،ازرایانه دور بوده یا با
رایانهی خود كار نکرده است.

زمان عدم كار با رایانه نمایش
داده میشود(.
خارج از محل کار

مخاطب در حال كار نمیباشد یا قادر به

با انتخاب كاربر

پاسخگویی به تماس نیست.
مشغول

مخاطب در حال تماس میباشد.

در حال تماس

مخاطب در حال برگزاري یک تماس دو به

به صورت اتوماتیک
)درصورتیکه مخاطب در یک
جلسه یا تماس میباشد( یا
فعال شدن با انتخاب كاربر
بهصورت اتوماتیک

دو میباشد.
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مخاطب در یک جلسه مالقات مجاري می-

در مالقات

به صورت اتوماتیک

باشد.
در جلسه کنفرانس

مخاطب در یک جلسه كنفرانس صوتی بوده

به صورت اتوماتیک

و قادر به پاسخگویی نمیباشد.
مخاطب در حالتی قرارگرفته كه امکان

مزاحم نشوید

فعال سازي با انتخاب كاربر

تماس با او وجود ندارد .فقط افرادي كه در
گروه) ( work groupهستند میتوانند
تماس نوشتاري برقرار كنند.
در حال ارایه

مخاطب در حال ارایه میباشد و تماس با او

به صورت اتوماتیک)زمانیکه

مقدور نمیباشد.

كاربر در حال ارایه میباشد( و
حتی تماس نوشتاري مقدور
نیست

 Offlineمخاطب وارد سامانه شده است.
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به صورت اتوماتیک

افزودن صدا یا تصویر به یک مکالمه نوشتاری:

شما میتوانید به سرعت و با انتخاب آیکون مناسب در پایین صفحه تماس ٬صدا ٬تصویر و یا ارایه را به مکالمه نوشتاري اضافه نموده و یا افراد دیگر را
به جلسه تماس اضافه نمایید .
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جابجایی بین مکالمات جدول بندی شده:

اگر شما چند مکالمه یا جل سات گفتگوي همزمان دا شته با شید ٬سامانه آن را در یک صفحه نمایش داده و به شما این امکان را میدهد تا به همه
آنها دسترسی داشته باشید .
برروي هریک از tabها كلیک نموده و جلسه مورد نظر را انتخاب نمایید .
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افزودن گروه جدید:

ش ما میتوانید براي هر تیم كاري ٬كه با آنها كار میکنید یک گروه س اخته تا در یک نگاه بتوانید وض عیت حالت حض ور آنها را مش اهده نموده و یا به
سادگی یک تماس گروهی ایجاد
0د در پنجره اصلی سامانه ٬روي آیکون

نمایید .
)افزودن یک مخاطب( كلیک

نمایید .
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 -2در منوي باز شده گزینه )ایجاد یک گروه جدید( را انتخاب نمایید .
 -3در كادر باز شده در پایین پنجره ٬نام گروه را وارد نمایید .

 11-4ارسال یک پیام نوشتاری:
استفاده از پیام نوشتاري در سامانه باعث میشود بتوانید به سرعت با مخاطبین در دسترس در سامانه ارتباط برقرار كنید .
در صفحه اصلی سامانه ٬نشانگر موس را بر روي عکس مخاطب ثابت نگهداشته ٬آیکون ارسال پیام نوشتاري را انتخاب نمایید و یا دوبار برروي اسم
مخاطب كلیک كرده و در پنجره باز شده پیام نوشتاري خود را تایپ و ارسال نمایید .
جهت ارسال پیام نوشتاري به صورت گروهی ٬كلید  Ctrlرا روي صفحه كلید نگهداشته و پس از انتخاب مخاطبین مورد نظر ٬دكمه  Enterرا فشار
دهید

 11-4شروع یک مکالمه نوشتاری گروهی:
-0

بوسیله نگه داشتن دكمه  Ctrlبر روي صفحه كلید و كلیک نمودن بر روي اسامی مخاطبین مورد نظر در لیست مخاطبین آنها را انتخاب
نمایید.
-2

برروي مخاطبین انتخاب شده كلیک راست نموده و در منوي باز شده گزینه ارسال یک IM
را انتخاب نمایید.

-3

در پنجره باز شده پیام نوشتاري خود را تایپ نموده و جهت ارسال دكمه  enterرا فشار
دهید.

-4

براي اضافه نمودن صدا به مکالمه دكمه تلفن را فشار دهید.

-5

جهت اضافه نمودن تصویر و ایجاد مکالمه تصویري دكمه دوربین را فشار دهید.

-6

اگر شما در یک مکالمه نوشتاري دو به دو بودید و می خواستید افراد بیشتري را به مکالمه
دعوت نمایید نشانگر موس خود را بر روي آیکون افراد ثابت نگه داشته و بر روي )دعوت
كردن از افراد بیشتر( كلیک نمایید.
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 -5تماس صوتی
 1 -5تنظیم دستگاه صوتی:
 -0در قسمت )دستگاه اصلی خود را انتخاب كنید(

در گوشه راست و پایین سامانه كلیک نموده و گزینه )تنظیمات دستگاه صوتی ( را انتخاب نمایید.

 -2در پنجره باز شده ،از لی ست د ستگاه صوتی ،د ستگاه مورد نظر خودرا انتخاب نموده و در ق سمت پایین میزان صدا را براي میکروفون ،بلندگو و صداي
زنگ تنظیم نمایید.

 -3در صورتی كه دستگاه صوتی شما كارت صوتی مجزا داشته باشد و یا دو كارت صدا بر روي رایانه موجود باشد ،گزینه زنگ دوم فعال می گردد .در این
قسمت می توانید صداي زنگ تماسهاي ورودي را بر روي دستگاه صوتی ثانویه تنظیم نمایید.
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 2-5ایجاد تماس صوتی:
 -0نشانگر موس خود رابر روي تصویر مخاطب مورد نظر در لیست مخاطبین نگه داشته تا گزینه ها ظاهر گردد.

 -2بر روي دكمه تلفن كلیک نموده تا تماس صددوتی برقرار گردد .در صددورت كلیک بر روي فلش كنار دكمه تلفن ،می توانید با شددماره تلفن مخاطب
تماس برقرار نمایید

ایجاد تماس به وسیله صفحه شماره گیر تلفن:
 -0بر روي آیکون تلفن

موجود در سامانه كلیک نمایید.

 -2جهت شماره گیري از اعداد صفحه شماره گیر استفاده نموده یا شماره مورد نظر خود را در كادر جستجو تایپ نمایید.
سامانه قادر است مانند یک تلفن معمولی شماره گیري نماید.

 3-5استفاده از کنترل برای تماس صوتی:
نشانگر موس خود را بر روي دكمه تلفن/میکروفون ثابت نگه دارید تا به كنترل ها دسترسی یابید.
-

جهت قراردادن تماس در حالت انتظار ،گزینه انتظار تماس را انتخاب نمایید.

-

جهت بیصدا نمودن میکروفون دستگاه صوتی ،گزینه بیصدا را انتخاب نمایید.

-

جهت ارسال تماس برقرار شده براي شماره با مخاطب دیگر ،گزینه انتقال تماس را
انتخاب نموده و در صفحه جدید ،شماره یا مخاطب مورد نظر را انتخاب نمایید.
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-

جهت پایان دادن به تماس بر روي دكمه قرمز رنگ تلفن
در پنجره اصلی تماس كلیک نمایید.

 4-5دعوت از افراد بیشتر به جلسه:
 -0در پنجره اصلی تماس ،نشانگر موس خود را بر روي آیکون افراد ،ثابت نگه داشته و گزینه )دعوت كردن از افراد بیشتر( را انتخاب نمایید.
 -2افراد دعوت شد ه را در پنجره )دعوت كردن بر اساس نام یا شماره تلفن( انتخاب نموده و بر روي دكمه )تایید(
كلیک نمایید.
 -3افراد دعوت شده توسط شما ٬یک درخواست مبنی بر ملحق شدن به شما در جلسه ،دریافت خواهند كرد.
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اضافه نمودن صدا به یک جلسه
گفتگوی نوشتاری :
نشانگر موس خود را بر روي آیکون تلفن در پنجره گفتگوي نوشتاري ثابت نگه داشته و یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید.
شددما گزیندده هددایی نظیددر تمدداس بددا محددل كددار ،تمدداس بددا موبایددل یددا منددزل )در صددورت ایجدداد دسترسددي( بددراي مخاطددب
مددورد نظددر را دارا می باشید .همچنین می توانید بر روي )شماره جدید( كلیک كرده و شماره مورد نظر خود را جهت تماس تایپ نمایید.
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 -0با نگه داشتن دكمه  ctrlبر روي صفحه كلید و كلیک بر روي نام افراد " افراد موردنظر را " از لیست مخاطبین انتخاب نمایید .
 -2بر روي گروه انتخاب شده كلیک راست نموده و از منوي باز شده گزینه شروع یک تماس كنفرانسی را انتخاب نمایید.

 7-5پاسخگویی به تماس:
 -0زمانی كه مخاطبی با شما تماس می گیرد ،یک پنجره پیغام در گوشه صفحه نمایش شما ظاهر میگردد.
 -2با كلیک بر روي هر قسمت از تصویر مخاطب تماس گیرنده ٬تماس
پاسخ داده می شود.
 -3جهت رد كردن تماس گزینه )نادیده گرفتن( را انتخاب نمایید.
 -4جهت استفاده از امکانات بیشتر ،بر روي )گزینه ها( كلیک نموده و:
-

جهت پاسخگویی با پیام نوشتاري به جاي تماس صوتی گزینه) پاسخ توسط  (IMرا انتخاب نمایید.

-

جهت رد كردن تماس و خارج شدن از دسترس مخاطبین ٬گزینه )تنظیم بر روي حالت مزاحم نشوید( را
انتخاب نمایید.

 -6تماس تصویری
 1-6راه اندازی دستگاه ویدیویی:
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جهت به اشتراک گذاري تصویرتان در تماس تصویري به یک دستگاه وب كم نیاز دارید .جهت راه اندازي دستگاه ویدیویی:
-

بر روي آیکون گزینه ها در صفحه اصلی سامانه كلیک نموده و در پنجره باز شده گزینه دستگاه ویدیویی را
انتخاب نمایید.

-

در صورتیکه تصویر خود را از طریق وبکم مشاهده نمیکنید صحت عملکرد وبکم را بررسی نمایید.

-

جهت تغییر وبکم می توانید وبکم مورد نظر خود را از طریق منوي باال انتخاب نمایید.

-

جهت تنظیمات تخصصی دوربین وبکم مورد نظر خود ٬برروي گزینه تنظیمات دوربین كلیک نمایید.

 2-6شروع یک تماس ویدیویی:
 -0نشانگر موس خود را برروي تصویر مخاطب مورد نظر ثابت نگه داشته و برروي دكمه )دوربین( كلیک نمایید.

 -2درخواست تماس تصویري توسط مخاطب دریافت خواهد شد و او نیز می بایست تماس را بپذیرد.
 -3در صورت برقراري تماس ٬نشانگر موس خود را برروي دكمه دوربین ثابت نگه داشته و یکی از گزینه هاي زیر را انتخاب
نمایید:
 -4گزینه توقف ویدیویی من ٬ویدیوي شما را از تماس تصویري حذف می كند ولی هنوز می توانید تصاویر دیگران را
مشاهده نمایید.
 -5گزینه خروج از ویدئو ٬تمامی تصاویر موجود در جلسه را حذف مینماید ولی هنوز می توانید تماس صوتی را ادامه دهید.
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 3-6مدیریت جلسه :
 -0نشانگر موس خود را روي آیکون «افراد» در پایین پنجره مکالمه ثابت نگهدارید .در منوي باز شده ٬میتوانید شركتکنندگان در جلسه را بصورت یک به یک
یا به صورت گروهی مدیریت نمایید .
 -2در تب «شركت كنندگان » روي نام مخاطب مورد نظر راست كلیک نمایید و از طریق منوي باز شده ٬میتوانید گزینههایی نظیر «بیصدا
نمودن»٬
«بازگرداندن صدا» و یا «حذف كردن از جلسه موجود» را انتخاب نمایید .
 -3در تب «عملکرد ها»:
-

از گزینه «دعوت از افراد بیشتر» ٬جهت دعوت از مخاطبین مورد نظر در جلسه استفاده میشود
.

-

از گزینه «بیصدا نمودن حضار» ٬جهت غیرفعال سازي میکروفون تمامی حضار استفاده میشود .

-

با انتخاب گزینه «بدون ویدیو حضار» ٬تمامی وبکم هاي حضار جلسه غیرفعال شده و امکان
ارسال تصویر براي ایشان حذف خواهد شد .

-

گزینه «پنهان كردن نامها» جهت حذف اسامی افراد از روي عکس آنها در پنجره میباشد .

-

با انتخاب گزینه «همه افراد و یکی از حضار» همه افراد حاضر در جلسه ٬به جز سازمان دهنده
داراي اختیارات حضار خواهند بود .

 4-6مدیریت تصاویر شرکت کنندگان در جلسه:
جهت مدیریت شركت كنندگان در جلسه برروي تصویر ویدئویی یا عکس آنها كلیک راست نموده -
میکروفون مخاطب را بنا به نیازتان٬بی صدا یا وصل نموده و یا او را از جلسه حذف
نمایید.
-

از گزینه )قفل كانون توجه ویدیو( جهت قفل كردن تصویر مخاطب در جلسه براي همه استفاده نمایید.

استفاده از کنترل های ویدئویی و چیدمان تصاویر:
بر روي گزینه )انتخاب یک چیدمان( كلیک نموده و یکی از گزینه هاي زیر را انتخاب نمایید.
-

گزینه نماي گالري ٬تصاویر تمامی شركت كنندگان در جلسه را نمایش میدهد.

-

گزینه نماي بلندگو ٬تصویر ارائه كنندگان را نمایش می دهد.

-

گزینه نماي ارائه ٬فقط محتواي جلسه را نمایش می دهد.

-

گزینه نماي فشرده ٬اسامی عکس ها را دریک پنجره فشرده نمایش می دهد.

-

گزینه) (pin to galleryتصویر مخاطب را در نماي گالري به همه نمایش می دهد.

 5-6نمای تمام صفحه:
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-

جهت مشاهده تصاویر در یک پنجره متفاوت بر روي گزینه)خارج از گالري ویدیو(كلیک نمایید.

-

براي نمایش تصاویر ویدیویی در سایز بزرگ برروي گزینه )نماي تمام صفحه ( كلیک نمایید.

-

در صورتی كه مایلید تصاویر ویدیویی ارائه شده در پنجره متفاوت ،به پنجره تماس بازگردد

-

گالري ویدئو( كلیک نمایید.

برروي گزینه )درون

دعوت از افراد بیشتر به تماس تصویری:

6-6
 -0در پنجره اصلی تماس ،نشانگر موس خود را بر روي آیکون افراد ،ثابت نگه داشته و گزینه )دعوت
كردن از افراد بیشتر( را انتخاب نمایید.
 -2افراد دعوت شد ه را در پنجره )دعوت كردن بر اساس نام یا شماره تلفن( انتخاب نموده و بر روي
دكمه )تایید( كلیک نمایید.
 -3افراد دعوت شده تو سط شما یک درخوا ست مبنی بر ملحق شدن به شما در تماس ت صویري
،دریافت خواهند كرد كه در صورت پذیرفتن آن وارد كنفرانس می شوند.

اضافه نمودن تصویر به یک جلسه گفتگوی نوشتاری:

7-6
 -0نشانگر موس خود را بر روي آیکون دوربین در پنجره گفتگوي نوشتاري ثابت نگه دارید.
 -2دوربین خود را در حالت صحیح قرارداده و بر روي )شروع ویدیو من( كلیک نمایید.
 -3در صورت نیاز به قطع نمودن تصویر وبکم ،بر روي )توقف ویدیو من( كلیک نمایید .

 8-6شروع یک تماس تصویری گروهی:
 -0افراد مورد نظر خود را با نگه داشتن دكمه  ctrlبر روي صفحه كلید و كلیک بر روي نام افراد در لیست مخاطبین انتخاب نمایید .
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 -2بر روي گروه انتخاب شده كلیک راست نموده و از منوي باز شده گزینه شروع یک تماس تصویري را انتخاب نمایید.

 9-6پاسخگویی به تماس تصویری:
 -0زمانی كه مخاطبی با شما تماس می گیرد ،یک پنجره پیغام در گوشه صفحه نمایش شما ظاهر می گردد.
-2

با كلیک بر روي هر قسمت از تصویر مخاطب تماس گیرنده ٬تماس پاسخ داده میشود.

-3

جهت ردكردن تماس گزینه )نادیده گرفتن( را انتخاب نمایید.

-4

جهت استفاده از امکانات بیشتر ،بر روي )گزینه ها( كلیک نموده و:

-5

جهت پاسخگویی با پیام نوشتاري به جاي تماس صوتی گزینه )پاسخ توسط  (IMرا
انتخاب نمایید.

-6

جهت رد كردن تماس و خارج شدن از دسترس مخاطبین گزینه )تنظیم بر روي
حالت مزاحم نشوید( را انتخاب نمایید.

-7

جهت پاسخگویی با تماس صوتی و عدم به اشتراک گذاري تصویر گزینه )پاسخگویی
به وسیله تماس صوتی( را انتخاب نمایید.

 -7به اشتراک گذاری و تعامالت
 1-7به اشتراک گذاشتن صفحه نمایش یا برنامه:
در زمان برگزاري جلسات ٬شما میتوانید صفحه نمایش رایانه خود و یا هر برنامهاي را كه مایل باشید براي حضار جلسه به اشتراک
گذارید .براي انجام این كار:
 -1در صفحه اصلی جلسه ٬نشانگر موس خود را روي آیکون مانیتور ثابت نگهدارید .
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 -2براي به اش تراک گذاش تن ص فحه نمایش ٬در تب «ارایه كردن» ٬گزینه «دس ک تا » و براي به اش تراكگذاري برنامه ٬گزینه
«برنامه» را انتخاب نمایید .

 -3در صورتیکه مایلید مخاطب مورد نظر در جلسه ٬بر روي برنامه یا صفحه نمایش به اشتراک گذاشته شده توسط شما كنترل داشته
باشد ٬در باالي صفحه روي گزینه «ارائه كنترل » كلیک نمایید .

 -4در هر زمان كه بخواهید د ستر سی كنترل را قطع نمایید كافی ا ست گزینه «ارائه كنترل» را در باالي صفحه انتخاب و در منوي باز
شده گزینه «باز پس گرفتن كنترل» را انتخاب نمایید .

 -5پس از پایان یافتن ارایه ٬روي گزینه «توقف» كلیک نمایید .

 2-7به اشتراک گذاشتن ارایه : PowerPoint
 -0در صفحه اصلی ٬نشانگر موس را روي آیکون مانیتور ثابت نگه دارید .
 -2در تب «ارایه كردن» روي گزینه  PowerPointكلیک نموده و فایل پاورپوینت خود را از داخل رایانه انتخاب نمایید .
 -3جهت جابجایی اسالید ها ٬روي  thumbnailsكلیک نموده و اسالید مورد نظر خود را جهت نمایش انتخاب نمایید و یا از كلیدهاي فلش در
پایین پنجره جلسه استفاده كنید .
 -4براي تماشاي یادداشتهاي ارایه كننده ٬روي  Notesكلیک نمایید .
 -5براي استفاده از ابزار ارایه اشاره گر لیزر ٬قلم ٬نشانگر و  ٬ ...در باالي سمت چپ اسالید ٬روي دكمه «حاشیه نویسیها» كلیک نموده ٬پس از باز
شدن نوار ابزار ٬با كلیک روي هر كدام از گزینهها ٬ابزار مورد نظر را فعال نمایید .
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 3-7به اشتراک گذاری  ) White boardتخته سفید(:
تخته سفید یک صفحه خالی می باشد كه در آنجا می توانید نوشته هاي خود را تایپ نموده ،اشکال مورد نظر را ترسیم نموده و یا عکس هاي
مورد نظر را جهت نمایش به شركت كنندگان در جلسه اضافه نمایید تا به صورت گروهی بتوانید بر روي آنها كار كنید.
 -0در پنجره مکالمات ٬نشدددانگر موس خود را برروي آیکون ارائه )مانیتور( ثابت نگاهداشدددته و در تب )ارائه كردن( گزینه )تخته
سدددفید( را انتخاب نمایید.
 -2از نوار ابزار سمت چپ تخته سفید كه شامل ابزاري نظیر اشاره لیزري ،قلم ،نشانگر ،درج عکس و  ...می باشد میتوانید استفاده نمایید.

 4-7ارسال و دریافت فایل:
این سامانه قابلیت ارسال فایل و اسناد به مخاطب دلخواه در طی یک تماس را دارا می باشد.
 -0برروي نام مخاطب مورد نظر دوبار كلیک كرده تا صفحه مکالمه نوشتاري باز شود.
-2

به وسیله نشانگر موس خود و با استفاده از كلیک چپ فایل مورد نظر در كامپیوتر را انتخاب و با نگه داشتن كلیک چپ

آن را به درون پنجره مکالمه منتقل و یا از طریق ) Tabپیوست( در منوي ارائه این كار را انجام دهید.
-3

سامانه یک پیغام دعوت براي جابجایی فایل را به مخاطب مورد نظر ارسال می نماید و در صورت پذیرفتن این دعوت

توسط مخاطب فایل شما ارسال خواهد شد.

 5-7پذیرش محتوا جلسات:
در صورتی که محتوایی در جلسه به اشتراک گذاشته شود  ،پیامی در سامانه ظاهر می گردد که در صورت پذیرش شما قادر به
دیدن آن محتوا خواهید بود.

 -8ضبط مکالمات:
سامانه قادر ا ست در حین مکالمه و در صورت نیاز شما ٬تمامی مکالمات صوتی ٬نو شتاري و محتواي ارایه شده را ضبط و ذخیره نماید .
جهت استفاده از این قابلیت:
)توجه داشتی
 -0در گوشه سمت چپ پایین پنجره اصلی مکالمه ٬روي «گزینه هاي بیشتر» كلیک نموده و گزینه «شروع ضبط مکالمه» را انتخاب
نمایید.
 -2با استفاده از كلیدهاي كنترل ٬در پایین پنجره مکالمه ٬امکان مکث ٬ادامه دادن یا پایان ضبط مکالمات وجود دارد .
 -3پس از این كه ضبط متوقف شد ٬سامانه به صورت اتوماتیک فایل ضبط شده را ذخیره مینماید .
 -4دوباره روي «گزینه هاي بی شتر» و سپس گزینه «مدیریت موارد ضبط شده» كلیک نموده و فایل مورد نظر را پخش یا در صورت
لزوم حذف نمایید .
 -5همچنین با انتخاب دكمه «جستجو» مکان فایل ذخیره شده را باز نموده و می توانید یک نسخه از فایل جلسه ضبط شده را از این
مکان كپی و جهت دسترس همگان ٬روي یک فولدر عمومی ذخیره نمایید .
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 -9موبایل
 1-9آیفون/آیپد
الف -آیفون
ورود به
سامانه:
ابتدا از ارتباط دستگاه خود با شبکه مرتبط با سرور اطمینان حاصل نمایید نرم افزار را باز نموده و در صفحه ورود اطالعات كاربري خود را وارد نموده و گزینه

 Sign inرا فشار دهید .جهت ورد آدرس سرور)در صورت نیاز ( گزینه ي  Show advanced optionsرا انتخاب
نمایید.

تنظیم حالت حضور یا خروج از سامانه:
جهت تغییر حالت حضور خود ،از طریق صفحه)  (My infoبرروي  Statusرفته و یکی از گزینه هاي
حاالت حضور یا خروج از برنامه را انتخاب نمایید.

اضافه نمودن صدا به یک جلسه نوشتاری:
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زمانی كه شما در یک جلسه

نوشتاري می باشید و می خواهید

با مخاطب تماس صوتی بگیرید بر

روي آیکون ) phoneتلفن( ضربه

زده و یکی از گزینه هاي Lync

) callتماس از طریق سامانه( و یا

) call workتماس از طریق

خطوط شهري( را انتخاب نمایید.

اضافه نمودن تصویر به یک
جلسه صوتی یا نوشتاری:
جهت اضافه نمودن تصویر به یک جلسه صوتی یا نوشتاري بر روي آیکون دوربین ضربه زده و گزینه start my
 videoرا انتخاب نمایید.

جستجوی مخاطبین:
از صددفحه  contactsبددرروي  searchضددربه زده و درون كددادر نددام مخاطددب را تایددپ نماییددد .نتددایج جسددتجو در زیددر كددادر نمایش
داده می شود.

ارسال یک پیام نوشتاری:
مخاطب مورد نظر را جستجو نموده ٬بر روي نام او ضربه زده و آیکون  IMرا انتخاب نمایید .پیغام خود را تایپ نمایید و آیکون
 sendرا جهت ارسال فشار دهید.

الف -آیپد
ورود به سامانه:
ابتدا از ارتباط دستگاه خود با شبکه مرتبط با سرور اطمینان حاصل نمایید سپس نرم افزار را باز نموده و در صفحه ورود اطالعات كاربري خود را وارد نموده و گزینه
 Sign inرا فشار دهید .جهت ورد آدرس سرور)در صورت نیاز ( گزینهی  Show advanced optionsرا انتخاب نمایید.

تنظیم حالت حضور یا خروج از سامانه:
جهت تغییر حالت حضور خود ،از طریق صفحه)  (My infoبرروي  Statusرفته و یکی از گزینه هاي حاالت حضور یا خروج از برنامه را انتخاب نمایید.
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)سهامی خاص(

شاهده محتوای جلسه:
زمانی كه شما از طریق دستگاه خود به یک جلسه مجازي ملحق می شوید قادر خواهید بود تا  Power Pointهاي ارائه شده در جلسه و یا برنامه هاي به اشتراک گذاشته
شده را مشاهده نمایید .زمانی كه در حال مشاهده محتواي جلسه میباشید از گزینه  Stop viewingجهت توقف نمایش
محتوا و از گزینه  resum viewingجهت ادامه مشاهده محتوا استفاده نمایید .برروي آیکون  sharingضربه زده و گزینه
 start viewingرا انتخاب نمایید.

اضافه نمودن صدا به یک جلسه نوشتاری:
زمانی كه شما در یک جلسه نوشتاري می باشید و می خواهید با مخاطب تماس صوتی بگیرید بر روي آیکون ) phoneتلفن( ضربه زده و یکی
از گزینه هاي ) Lync callتماس از طریق سامانه( و یا ) call workتماس از طریق خطوط شهري( را انتخاب نمایید.

ارسال پیام نوشتاری در حین مکالمه تصویری:
جهت ارسال پیام نوشتاري در حین یک
مکالمه تصویري برروي آیکون  IMضربه زده
و در كادر باز شده پیام خود را تایپ نموده و
جهت ارسال آیکون  Sendرا فشار دهید.

جستجوی مخاطبین:
از صفحه  contactsبرروي  searchضربه زده و درون كادر نام مخاطب را تایپ نمایید .نتایج جستجو در زیر كادر
نمایش داده می شود.

ارسال یک پیام نوشتاری:

كد مستندSW-SE-10 :

شماره بازنگري10 :

شرکت طرح و توسعه اتصال یکپارچه
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)سهامی خاص(

زمانی كه مخاطب مورد نظر را جستجو نمودید بر روي نام او ضربه زده و سپس آیکون  IMرا انتخاب نمایید .پیغام خود را تایپ نمایید و آیکون  sendرا جهت ارسال فشار
دهید.

 2-9ویندوز فون
ورود به سامانه:
ابتدا از ارتباط دستگاه خود با شبکه مرتبط با سرور اطمینان حاصل نمایید نرم افزار را باز نموده و در صفحه ورود٬
اطالعات كاربري خود را وارد نموده و گزینه  Sign inرا فشار دهید .جهت ورود آدرس سرور)در صورت نیاز ( گزینه ي

 Show advanced optionsرا انتخاب نمایید .تنظیم حالت حضور یا خروج از سامانه:
جهت تغییر حالت حضور خود ،از طریق صفحه)  (My infoبرروي  Statusرفته و یکی از گزینه هاي حاالت حضور یا
خروج از برنامه را انتخاب نمایید.

اضافه نمودن صدا به یک جلسه نوشتاری:
زمانی كه شما در یک جلسه نوشتاري میباشید و میخواهید با مخاطب تماس صوتی بگیرید بر روي
آیکون ) phoneتلفن( ضربه زده و یکی از گزینه هاي ) Lync callتماس از طریق سامانه( و یا ) call workتماس از طریق خطوط
شهري( را انتخاب نمایید.

ارسال پیام نوشتاری در حین مکالمه تصویری:
جهت ارسال پیام نوشتاري در حین یک مکالمه تصویري برروي آیکون  IMضربه زده و در كادر باز شده پیام خود را تایپ
نموده و جهت ارسال آیکون  Sendرا فشار دهید.

جستجوی مخاطبین:
از صفحه  contactsبرروي  searchضربه زده و درون كادر نام مخاطب
را تایپ نمایید .نتایج جستجو در زیر كادر نمایش داده می شود.

ارسال یک پیام نوشتاری:
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آموزش کاربری سامانه ارتباط یکپارچه

)سهامی خاص(

زمانی كه مخاطب مورد نظر را جستجو نمودید بر روي نام او ضربه زده و سپس آیکون  IMرا انتخاب نمایید .پیغام خود را تایپ نمایید و آیکون  sendرا
جهت ارسال فشار دهید.

 3-9اندروید

ورود به سامانه:
ابتدا از ارتباط د ستگاه خود با شبکه مرتبط با سرور اطمینان حا صل نمایید نرم افزار را باز نموده و در صفحه ورود اطالعات
كاربري خود را وارد نموده و گزینه  Sign inرا فشار دهید .جهت ورد آدرس سرور)در صورت نیاز ( گزینه
ي  Show advanced optionsرا انتخاب نمایید.

تنظیم حالت حضور یا خروج از سامانه:
جهت تغییر حالت حضور خود ،برروي  Statusرفته و یکی از گزینه هاي
حاالت حضور یا خروج از برنامه را انتخاب نمایید.

اضافه نمودن صدا به یک جلسه نوشتاری:
زمانی كه شما در یک جلسه نوشتاري می باشید و می خواهید با مخاطب تماس صوتی بگیرید بر روي آیکون phone
)تلفن( ضربه زده و یکی از گزینه هاي ) Lync callتماس از طریق سامانه( و یا ) call workتماس از طریق خطوط
شهري( را انتخاب نمایید.

كد مستندSW-SE-10 :

شماره بازنگري10 :

شرکت طرح و توسعه اتصال یکپارچه

آموزش کاربری سامانه ارتباط یکپارچه

)سهامی خاص(

اضافه نمودن تصویر به یک جلسه صوتی یا نوشتاری:
جهت اضافه نمودن تصویر به یک جلسه صوتی یا نوشتاري بر روي آیکون دوربین ضربه زده و گزینه  start my videoرا
انتخاب نمایید.

جستجوی مخاطبین:
از صفحه  contactsبرروي  searchضربه زده و درون كادر نام مخاطب را تایپ
نمایید .نتایج جستجو در زیر كادر نمایش داده می شود.

ارسال یک پیام نوشتاری:
زمانی كه مخاطب مورد نظر را جستجو نمودید بر روي نام او ضربه زده و سپس آیکون  IMرا انتخاب نمایید .پیغام خود را تایپ نمایید و آیکون  sendرا جهت ارسال فشار
دهید.
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شماره بازنگري10 :

